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Curitiba

Maio - 2010



Sabrina Laurelee Schulz
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Resumo

A questão principal do presente trabalho é a relação de sincronia temporal que o instru-
mentista estabelece com o suporte eletrônico durante a preparação de uma obra eletroacústica
mista com sons pré-gravados. Nossa hipótese parte da premissa que a situação da performance
de obras mistas se assemelham em parte à música de câmara por serem construı́das para mais
de um integrante; nesse caso, um músico e um suporte eletrônico. Desse forma, propomos um
estudo investigativo dos possı́veis recursos que podem ser utilizados pelo instrumentista para
estabelecer a sincronia temporal com os sons eletroacústicos pré-gravados, afim de construir
uma interpretação criativa. Para tanto, realizamos uma descrição e classificação das diferentes
sincronizações encontradas nas obras, Concerto para Piano e Sons Eletroacústicos de Edson
Zampronha e Colorless Green Ideas Sleep Furiously de Rodolfo Coelho de Souza, afim de
exemplificar tal estudo. Além da prática interpretativa, este trabalho também visa contribuir
com outras áreas de interesse da música, sobretudo, a composição e a pedagogia instrumental.

Palavras-chave: Sincronia Temporal, Música Eletroacústica Mista, Música de Câmara,
Edson Zampronha e Rodolfo Coelho de Souza.



Abstract

The main subject of this work is to explore the interaction between pianist and electronic
media during the preparation of a performance, with an emphasis on synchronization. Our
approach is based on the idea that an analogy can be made between this kind of interaction
and the one that exists in any ensemble performance situation. Therefore, our intention was to
investigate possible ways to establish this synchronization between piano and recorded sounds,
in order to build an original interpretation. The starting point was defining different cases of
synchrony found in the chosen works; Concerto for Piano and Electronaoustic Sounds by Edson
zampronha and Colorless Green Ideas Sleep Furiously by Rodolfo Coelho de Souza. In addition
to the performance aspect, the author intends, through this work, to contribute to other areas of
music domain, particularly composition and instrumental pedagogy.

Keywords: Temporary Synchronization, Electroacoustic Music Mixes, Chamber Music,
Edson Zampronha e Rodolfo Coelho de Souza.
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Introdução

Os estudos na área da performance musical incluem diversos campos do conhecimento

humano. Segundo Borem (2005) esta é uma área interdisciplinar que se relaciona com aspectos

corporais, psicológicos, emocionais, educacionais, musicológicos, sociológicos e analı́ticos.

No âmbito da pesquisa, a abordagem mais comum é aquela que busca um sentido para a obra

musical e descreve a partitura de uma obra segundo pressupostos da analise.

No universo da música ocidental encontramos diferentes pontos de vista sobre o estudo do

sistema tonal. Segundo Nattiez (2003, p. 9), o método de Schenker (1980) por exemplo, pode

ser considerado “ao mesmo tempo, estrutural e hierárquico”. Mais adiante o autor explica que

tal modelo linear evidencia uma linha melódica superior descendente, reduzindo as relações

rı́tmicas e adornos melódicos. Podemos dizer que na análise schenkeriana o plano de fundo

define a origem, a evolução e o presente, enquanto que a união do plano médio e frontal exprime

a unidade da obra. Assim, “existem, (. . . ), princı́pios fundamentais na base da música tonal

alemã e são eles que o compositor segue e que o analista deve reencontrar”, (p. 31). Por outro

lado, Schoenberg (2001, 2004), escreve sobre a harmonia e suas funções estruturais, bem como

a organização e classificação das formas clássicas, por exemplo. No campo da música pós

tonal, Forte (1973) apresenta formas de construção musical apoiadas no atonalismo livre e no

dodecafonismo. Assim, tais estudos apresentam formas de se explorar uma obra musical a partir

de regras composicionais e analı́ticas, utilizando terminologias especı́ficas.

Além deste tipo de abordagem, estudos interdisciplinares estabelecem diálogos entre a

música e outras áreas. No que diz respeito à Linguı́stica, um bom exemplo seria a gramática ge-

rativa de Chomsky (1965) que acredita que toda frase musical possui uma estrutura semântica

com começo, meio e fim, não necessitando obrigatoriamente de uma sintáxe. Já a área da

Ciência Cognitiva tem proposto outros caminhos interessantes de investigação, como a aborda-

gem ecológica da percepção aplicada à música que segundo Clarke (2005) caracteriza-se pelo

fato de que a significação musical não encontra-se fechada na obra e muito menos na idealização

do ouvinte, mas sim na relação deste com a obra, ou seja, entre indivı́duo e seu meio, no caso,

um meio principalmente sonoro.

Para iniciarmos a discussão sobre o alcance da análise musical, partiremos da definição de
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Bent e Drabkin, que propõe a análise musical como:

(. . . ) a parte do estudo da música que tem como ponto de partida a música
por si própria, excetuando seus fatores externos. Mais formalmente, a análise pode
incluir a interpretação das estruturas na música, juntamente com a resolução em
seus elementos constituintes mais simples, e a investigação da função relevante
desses elementos. (BENT; DRABKIN, 1987, p. 2).

Primeiramente, observamos que a postura formalista de Bent e Drabkin (1987), exclui

possı́veis indicadores externos à partitura musical por acreditarem na existência de um objeto de

análise independente do observador. Questões como a recepção musical durante a performance,

tanto do ponto de vista do público como também do próprio performer, ou mesmo a escolha

de diferentes abordagens analı́ticas podem ser de muita valia tanto para teóricos quanto para

intérpretes.

(. . . ) uma análise musical jamais propõe uma imagem realista da obra estu-
dada que desta revele a essência, mas sim uma construção que seleciona, (. . . ),
um certo número de aspectos considerados como adequados para explicar a obra.
Toda a questão está em saber sobre a base de quais princı́pios esses aspectos foram
escolhidos. (NATTIEZ, 2003, p. 6)

Assim podemos dizer que a análise musical não se restringe à descrição das estruturas for-

mantes de um sistema musical, ela vai além das notas, acordes ou séries, abrindo possibilidades

para diferentes metodologias que sustentam a investigação da relação do intérprete com a obra

ou até mesmo àquelas que tratam da interação entre os interpretes e as novas tecnologias surgi-

das no século XX.

Nesse caminho, o escopo do presente trabalho enfoca a interação entre o músico e os recur-

sos eletrônicos utilizados utilizados na performance da obra eletroacústica mista, restringindo-

se à análise de alguns objetos sonoros eletroacústicos considerados mais relevantes para a

construção da performance. O mesmo se aplica às estruturas musicais encontradas na parte do

instrumento acústico registrado nas partituras das obras analisadas. Deste modo, nosso ponto

de partida foi investigar possı́veis tipos de sincronização temporal entre o instrumentista e o

suporte eletrônico, partindo da forma como foram registradas na partitura, com o propósito de

facilitar o estudo e a construção da performance1.
1Devido a pouca familiaridade por parte de alguns músicos com a linguagem da música eletroacústica mista,

notamos uma menor frequência desta música nas salas de concerto, fincando restritas geralmente a recitais reali-
zados em festivais de Música Nova ou de Música Contemporânea ou mesmo em festivais especı́ficos de Música
Eletroacústica.
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Quando um instrumentista profissional ou mesmo um estudante de música escolhe seu re-

pertório, inúmeras questões permeiam sua decisão, que pautam-se muitas vezes por afinidades

emocionais do instrumentista com a obra, com a forma musical, com o compositor ou mesmo

com o tipo de sonoridade. Geralmente tendemos a escolher obras que possuem uma linguagem

musical que conhecemos e apreciamos, ou talvez obras similares ou mesmo aquelas que fizeram

parte do nosso processo de formação.

Segundo Barancoski (2004), “no nosso dia-a-dia, nos deparamos freqüentemente com alu-

nos que, (. . . ), têm pouco contato com o repertório pianı́stico do século XX até atingirem um

nı́vel avançado de seu estudo”. Tal falta de exposição ao repertório contemporâneo pode oca-

sionar na pouca aceitação que notamos por parte dos instrumentistas em relação a música do

século XX e XXI; esse número aumenta em relação à música eletroacústica. Muitos instru-

mentistas que desconhecem essa linguagem contemporânea, omitem-na de seus repertórios e

consequentemente o grande público também. Em seu artigo sobre a utilização da literatura

pianı́stica do século XX para o ensino, a autora discorre sobre a importância de apresentar a

música contemporânea aos alunos desde os primórdios de seus estudos e afirma que:

A música do século XX oferece uma variedade notável de linguagens e procedi-
mentos composicionais, trazendo desenvolvimento e inovações em todas as estru-
turas - harmônica, textural, melódica, tı́mbrica, rı́tmica e formal. (BARANCOSKI,
2004, p. 89).

De acordo com o exposto, reforçamos a importância desse trabalho na tentativa de am-

pliar as pesquisas sobre a música contemporânea em especial à relação do instrumentista com

o universo eletroacústico. Como veremos mais detalhadamente no capı́tulo inicial, a música

eletroacústica mista, tanto nas peças para instrumentos e sons pré-gravados quanto para instru-

mentos e processamentos eletroacústicos em tempo real, incorpora à sua performance algumas

semelhanças nas etapas de preparo e concepção da interpretação musical com a música tocada

em conjunto, considerando esta como um tipo de obra em que há um único instrumentista para

cada parte e que o discurso musical se dá na relação entre tais partes (BASHFORD, 2004).

No que diz respeito à análise de obras para instrumentos e sons pré-gravados, a dificuldade

se encontra em localizar um método especı́fico que abarque todos os aspectos a serem conside-

rados dentro de um estudo investigativo e descritivo do universo acústico e do eletroacústico.

Apesar das controvérsias que existem no tocante à abordagem analı́tica de obras compostas re-

centemente, o intérprete no entanto, precisa definir uma estrutura musical durante sua leitura,

que guiará todo o trabalho performático do instrumentista.
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Sendo assim, focamos nossa análise na sincronia temporal e nas relações rı́tmicas entre os

sons eletroacústicos pré-gravados e aqueles que são executados ao vivo pelo instrumentista em

duas obras escritas no século XXI por compositores brasileiros. O Concerto para Piano e Sons

Eletroacústicos foi composto entre os anos de 2003-2004 pelo compositor carioca Edson Zam-

pronha nascido em 1963; seu tı́tulo faz uma alusão aos concertos para orquestra e instrumento

solista. A segunda obra estudada, Colorless Green Ideas Sleep Furiously composta em 1989

pelo compositor Rodolfo Coelho de Souza (1952), apresenta um nome mais metafórico, que

fora retirado dos escritos de Chomsky (1965), como veremos no terceiro capı́tulo.

As peças escolhidas foram selecionadas a partir da escuta de obras eletroacústicas mistas

de diversos compositores que estão inseridos na Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica,

em seguida fizemos contato com alguns desses compositores solicitando suas partituras para

uma pré-seleção. Dentre as obras que tivemos acesso, as obras Colorless Green Ideas Sleep

Furiously de Rodolfo Coelho de Souza e o Concerto para Piano e Sons Eletroacústicos de

Edson Zampronha, provaram-se mais de acordo com o propósito desta pesquisa por utilizarem

materiais sonoros e notações diferentes entre si, o que nos proporcionou explorar um maior

leque de possı́veis formas de sincronização.

Durante o perı́odo de estudo de tais obras pudemos observar que a construção interpretativa

da obra mista, em grande parte, se assemelha a da música tradicional. Em ambos os casos, o

bom interprete não deve somente se preocupar com os movimentos corretos para que todas as

frases sejam ouvidas com clareza, nem tão somente se preocupar com o entendimento da obra

como um todo. Abordagens analı́ticas como as de Viret (2001) são formuladas a partir do ponto

de vista do intérprete que constrói a obra das partes para o todo.

Mede-se assim os limites estreitos que são aqueles da abordagem analı́tica apli-
cada à música: enquanto que a análise decompõe, disseca, imobiliza o ser musical
e assim a transforma em cadáver, a escuta inteligente contempla a vida deste ser.
Ela procede, fazendo-a, sinteticamente: das partes ao todo (o todo da obra sendo
“construı́do” como e a medida que a percepção sucessiva de cada parte, nos diver-
sos nı́veis da estrutura) e não, a exemplo da análise, do todo às partes (a totalidade
da partitura sendo fornecida de ante-mão)2, (VIRET, 2001, p. 285).

Outra abordagem analı́tica que se aproxima dos pressupostos de Viret (2001), é o processo

2No original, “On mesure ainsi les limites étroites qui sont celles de la démarche analytique appliquée à la
musique: tandi que l’analyse décompose, dessèque, fige l’êtremusical et par là même le transforme en cadavre,
l’écoute intelligente regarde vivre cet être. Elle procède, ce faisant, synthétiquement: des parties au tout (le tout
de l’oeuvre étant “construit” au fur et à mesure de la perception successive de chaque partie, aux divers niveaux
imbriqués de structure) et non, à l’instar de l’analyse, du tout aux parties (le tout de la partition étant donné
préalablement)”.
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de re-significação musical descrito por Zampronha (2004)3, a qual, parte da interpretação e re-

interpretação de estruturas musicais (frases, motivo, células rı́tmicas, seções, entre outras) até a

construção da obra como um todo. Segundo tal processo, a compreensão do discurso musical

de uma obra acontece quando comparamos a percepção de um evento sonoro em relação à um

evento sonoro anterior dentro da mesma obra; ou até mesmo quando comparamos tal obra com

o contexto musical que o receptor já possui. Zampronha ressalta ainda que tal processo de re-

significação acontece de forma natural quando ouvimos/lemos uma história; é a sucessão dos

fatos dentro da história (ou obra musical) que constroem um significado do todo.

É óbvio que esses não são os únicos métodos eficazes para analisar uma obra musical, prin-

cipalmente se considerarmos as diversas poéticas composicionais da música contemporânea.

Áreas do conhecimento como a filosofia, a antropologia, a lingüı́stica, a medicina, e a neu-

rociência, têm andado em conjunto com a música na tentativa de torná-la cada vez mais inte-

ligı́vel no que tange à interpretação de seu discurso. Rink (1995), apresenta em seu livro sobre

interpretação musical, artigos sobre diferentes metodologias que podem ser aplicadas à análise

musical.

Em nossa pesquisa, a análise feita centra-se nas formas de sincronia temporal entre o

fenômeno acústico e eletroacústico em obras mistas, a fim de desenvolver estratégias que au-

xiliem a leitura e a performance destas. Dessa forma, tal análise não se restringe à descrição

dos eventos sonoros contidos no suporte eletrônico, nem tão somente na descrição do método

compositivo utilizado em cada obra.

No primeiro capı́tulo discorre-se sobre a música eletroacústica mista dentro do panorama

contemporâneo, bem como suas especificidades de execução e aproximação com o universo

performático da música de câmara. Seguindo, apresentamos o trabalho de sincronia rı́tmica

de Ding (2006), o qual utilizamos como inspiração na manufatura dos tipos de sincronização

existentes nas obras analisadas.

Já no capı́tulo seguinte, versamos sobre o Concerto para Piano e Sons Eletroacústicos de

Zampronha. Após apresentarmos aspectos biográficos do compositor e da obra, optamos por

realizar uma análise fragmentada que utiliza a significação e re-significação dos eventos sonoros

como proposto pelo próprio compositor, (ZAMPRONHA, 2002, 2006, 2004), nos pontos onde

a questão da sincronia encontrada na obra exigiu reflexão e trabalho minucioso por parte do

pianista.

No terceiro capı́tulo, são apresentadas as caracterı́sticas gerais da obra Colorless Green

Ideas Sleep Furiously, bem como de seu compositor - Rodolfo Coelho de Souza. Partindo da

3Confira seção 2.2 desse trabalho
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premissa que a recepção da obra musical é feita à medida com que os sons são produzidos

para somente depois construirmos a concepção geral de tal obra, propomos para sua análise

uma divisão dessa obra em frases que se conectam através de estruturas motı́vicas, criando

assim seu discurso musical das partes para o todo. Na sequência apresentaremos as relações de

sincronização existentes na obra.

Concluiremos esta dissertação com um levantamento das semelhanças e diferenças encon-

tradas nos tipos de sincronização rı́tmicas entre o piano e os sons pré-gravados nestas duas obras,

ressaltando os momentos de maior dificuldade/facilidade no momento do estudo e construção

da performance.



18

1 Música Eletroacústica mista

1.1 Origem e concepção

A música deve refletir a sociedade e a tecnologia da sua época. Sob este prisma, podemos

dizer que o desenvolvimento da tecnologia no século XX, possibilitou a gravação sonora, a

criação de novos sons, assim como a manipulação e decomposição destes. Essa rica gama de

novas sonoridades, iniciaram uma “evolução no conteúdo sonoro das obras musicais” (SMAL-

LEY, 2008, p. 26).

Neste capı́tulo, discorreremos brevemente sobre os primórdios da Música Eletroacústica

Pura, afim de contextualizar a obra eletroacústica mista dentro do cenário internacional, dedi-

cando uma pequena seção especial para a Música Eletroacústica nacional.

Segundo Menezes (1996), duas vertentes composicionais surgiram em meados da década de

quarenta do século passado, utilizando os meios eletrônicos: a música concreta, idealizada prin-

cipalmente por Pierre Schaeffer, na França; e a música eletrônica na Alemanha encabeçada por

Eimert e Stockhausen. Apesar de apresentarem diferenças na maneira como suas composições

eram elaboradas1, tais correntes que mais tarde irão compor o cenário da música eletroacústica,

vislumbraram na época buscar novas possibilidades no contexto da criação de uma música ela-

borada e executada diretamente através de suporte eletro-eletrônico.

O uso de sons naturais na composição de música eletroacústica em fita magné-
tica permite-nos afirmar que este é o primeiro gênero musical a colocar sob controle
do compositor uma paleta sonora tão vasta quanto a do próprio meio ambiente.
(EMMERSON, 2003, p. 6).

Pierre Henry, Michel Philippot, Iannis Xenakis, Olivier Messiaen, dentre outros compo-

sitores, liderados por Schaeffer, fundaram em 1948 junto à Rádio Francesa ORTF em Paris o

1Os primeiros eletrônicos utilizavam a tecnologia a serviço de uma estrutura previamente elaborada enquanto
que os concretos a utilizavam como forma de estudo e descoberta das potencialidades composicionais dos sons
coletados no mundo.
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Club d’Essai, atualmente conhecido como GRM - Groupe de Recherches Musicales. Segundo

Menezes (2004, p. 85), tal grupo experimental visava “trazer ao universo da composição musi-

cal o uso de sons das mais distintas proveniências sem que o ouvinte necessariamente pudesse

ver a sua origem fı́sica”. Isso só se tornou possı́vel mediante a gravação de sons em um suporte

fı́sico, seja em rolo de fita magnética ou atualmente em mı́dia digital, que seria executado por

meio de auto-falantes. Desse modo, a referência visual do som ouvido seria suprimida, dando

origem ao repertório que passou a ser denominado como música acusmática2. Schaeffer chegou

às últimas conseqüências no que diz respeito à tentativa de eliminar a referencialidade (escuta

reduzida) da fonte sonora, voltando a atenção da escuta para a constituição interna dos sons (ti-

pologia sonora), bem como para o comportamento desses sons no tempo (morfologia sonora).

Assim, Schaeffer acreditava que somente isolando o fenômeno sonoro de sua fonte produtora,

poderı́amos escutá-lo como um elemento autônomo em sua matéria e forma. Ou seja, somente

através de uma escuta livre de influências externas ao som, este poderia ser entendido como um

objeto sonoro a ser utilizado no processo de criação.

Enquanto Schaeffer estava maravilhado com a possibilidade tecnológica de capturar os mais

diversos sons, seu vizinho alemão Eimert, vislumbrou utilizar tal tecnologia sonora para incluir

em suas obras sons que fossem gerados por meios eletrônicos. Tais sons ou “ruı́dos”3, podiam

ser manipulados de acordo com o desejo do compositor, desse modo a obra musical continuaria

possuindo uma forma estrutural controlada. Em oposição a corrente concreta:

(. . . ) os partidários da música serial, para os quais a elaboração do dado musical
deverá partir do menor elemento possı́vel, visando a um controle totalizante da
estrutura global de uma obra, farão a objeção a Schaeffer de que a música só poderá
usufruir do ruı́do próprio dos objetos sonoros na medida em que ela o dominar em
seu interior, a partir da sua mais elementar constituição. (MENEZES, 1996, p. 20).

Assim, o Estúdio de Música Eletrônica, fundado em 1951 na rádio NWDR em Colônia,

contou com a participação de Henri Pousseur, Karen Goeyvaerts, Karlheinz Stockhausen, en-

tre outros. Foi nesse estúdio que Stockhausen realizou a primeira experiência de manipulação

2Acusmático foi o termo criado por Schaeffer para designar uma postura composicional que pretende colocar
a audição em primeiro plano em relação às referências externas (principalmente visuais) do fenômeno acústico. O
termo é originário da prática de Pitagoras que proferia suas palestras aos seus discı́pulos escondido atrás de um
pano para que assim suas palavras não fossem influenciadas pela atenção em sua imagem. Ainda segundo o ver-
bete Electro-acoustic music do dicionário Oxford de música, o termo música acusmática se referia inicialmente à
música concreta. Quando busca-se a ocultação da fonte produtora de um fenômeno acústico, seja por meio de pro-
cessamentos eletrônicos e/ou pela ausência do interprete no palco, o ouvinte não se influencia pela referencialidade
sonora e passa a dirigir sua atenção às propriedades acústicas do fenômeno sonoro.

3Para um maior esclarecimento sobre o termo ruı́do, confira Bosseur (1992).
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sonora, eliminando todos os harmônicos constituintes de um som, deixando apenas a sua fun-

damental senoidal, procedimento denominado sı́ntese subtrativa4.

Tanto a música concreta como a música eletrônica, pode dispensar a elaboração de uma par-

titura musical como temos na música tradicional. Nesse sentido, podemos dizer que o suporte

fı́sico onde os compositores registram suas gravações sonoras, bem como os sons gerados por

meios eletrônicos através de programas como Csound, se tornam a própria partitura da obra,

ao mesmo tempo em que se constituem na obra em si. Ou seja, o compositor passa a compor

sua obra, ao mesmo tempo em que realiza e registra sua própria interpretação. De maneira

análoga aos pintores na criação de seus quadros, tal obra musical se finaliza sem a necessidade

do instrumentista para a transformação de uma escritura musical em sons.

O aumento dessa autonomia composicional apresentou-se positiva tanto para os composi-

tores de música concreta como para os compositores de música eletrônica, uma vez que os sons

retirados do mundo e aqueles processados em estúdio proporcionavam possibilidades sonoras

que não seriam encontradas nos instrumentos convencionais, e as estruturas rı́tmico-melódicas

advindas de técnicas seriais de composição que se tornavam cada vez mais difı́ceis de serem

representadas e executadas no sistema tradicional de notação musical, eram realizadas com

perfeição em meios eletrônicos5.

Não tardaria a fusão de sons concretos e sons puramente eletrônicos, dando origem à

hoje denominada Música Eletroacústica, na qual a “tecnologia eletrônica” é usada para ge-

rar, explorar e configurar o material sonoro, sendo transmitido por auto falantes (EMMERSON

S.; SMALLEY, 2002). Menezes amplia ainda mais o conceito de obra eletroacústica, trazendo-

a para o fazer musical atual, quando escreve que a “música eletroacústica é toda composição

especulativa, no terreno da música nova, radical ou simplesmente contemporânea, realizada em

estúdio eletrônico e difundida no teatro por auto-falantes”(MENEZES, 2004, p. 86) . Assim, a

utilização de sons gravados e sintetizados passam a compor o cenário de possibilidades sono-

ras utilizadas por compositores de música eletrônica e concreta. E os instrumentos acústicos?

Tornaram-se obsoletos? De acordo com Menezes (1999) a fusão do meio eletroacústico com o

acústico não demoraria a ser elaborada.

Se os meios eletrônicos propiciaram o apogeu da escritura instrumental, liber-
tando a princı́pio o compositor de todo e qualquer entrave causado pelas limitações
do gesto interpretativo em face das estruturas seriais, era natural que o compositor,
mais cedo ou mais tarde, procurasse resgatar o universo instrumental, estabelecendo

4Para uma explicação acústica sobre sons senoidais, ver Helmholtz (1954). Para uma visão completa sobre
técnicas e processos de sı́ntese sonora, confira Roads e Strawn (2000).

5Confira Menezes (1996, 2004).
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dialeticamente correlações entre ambas as dimensões sonoras: a instrumental e a
eletroacústica. (MENEZES, 1999, p. 14).

Como ocorreu historicamente, relembramos que não distante das primeiras experiências

da música para tape solo, os compositores passaram a escrever obras que unissem a dimensão

instrumental à eletroacústica e vice-versa. Em 1952 Bruno Maderna compõe a obra Musica su

Due Dimensioni, para flauta, pratos e tape, revisada em 1958 na versão para tape e flauta. Tal

obra, como o próprio tı́tulo induz, trata das duas diferentes dimensões sonoras, a instrumental e

a eletroacústica, assim categorizada como música eletroacústica mista. Podemos ler no verbete

sobre obras mistas do livro de Jean-Ives Bosseur (1992, p. 92) que “a inclusão do domı́nio

eletroacústico no domı́nio instrumental ocorreu de maneira totalmente gradual”6. Uma das

primeiras realizações, nesse sentido, Déserts (1952) de Edgar Varèse, propôs uma justaposição

de sequências eletroacústicas e orquestrais. Alguns anos mais tarde, com Rimes pour différentes

sources sonores (1958) para orquestra e tape de Henry Pousseur e Kontakte (1959/60) para

sons eletrônicos, piano e percussão de Karlheinz Stockhausen, “os instrumentos desenvolvem

relações de oposição, de colaboração e de complementaridade com os fenômenos eletrônicos”7.

No cenário nacional encontramos a obra Canção para paz para piano, voz e fita magnética

(1965) do compositor Jorge Antunes como pioneira na junção entre a música eletrônica e sons

acústicos.

Do mesmo modo, Menezes (1999) entende que as intersecções entre as dimensões sonoras

do acústico e do eletrônico, se fazem possı́veis através do contraste e da fusão desses dois

universos, ou seja, ressaltando suas diferentes fontes sonoras, ou fundindo-as.

Dentro do universo das obras eletroacústicas mistas, encontramos duas vertentes que se

diferenciam principalmente pelo tipo de interação que o tape estabelece com o instrumento

acústico: aquelas em que os sons eletroacústicos são pré-gravados em um estudio e fixados em

um suporte fı́sico e aquelas em que os sons eletroacústicos são manipulados em tempo real, ou

seja, no momento da performance ao vivo. Segundo Bosseur (1992), o termo tape, foi atribuı́do

às experimentações sobre fita magnética realizadas nos Estados Unidos por Otto Luening e

Vladimir Ussachevsky, que organizaram o primeiro concerto com música de fita no Museu

de Arte Moderna de Nova York, em 28 de outubro de 1952. Atualmente esse termo tem se

modificado principalmente pela utilização de outros suportes eletrônicos, como o computador

por exemplo, na manufatura da obra eletroacústica.
6No texto original, “La pénétration du domaine électro-acoustique dans lı́nstrumental s’est opérée de manière

tout à fait graduelle.
7No texto original, “les instruments développent des relations d’opposition, d’alliance, de complémentarité

avec les phénomènes électroniques”.
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Desse modo, nas obras em que os sons pré-gravados são fixos8, todos os procedimentos

eletroacústicos como as fases de análise, programação dos processamentos e sı́nteses sonora,

são realizados e finalizados previamente em estúdio. Nesse caso, cabe ao instrumentista se

adequar a este material sonoro pré-existente.

Por outro lado, nas obras eletroacústicas em tempo real, os sons eletrônicos são processados

no momento do fazer musical. Encontramos atualmente inúmeros termos utilizados para esse

tipo de obra (Live-electronics, música interativa, entre outros) que são denominações decorren-

tes do primeiro e tem sua origem na década de 1970 conforme podemos verificar a partir das

colocações de Pousseur (1970):

Foi nos Estados Unidos que se desenvolveu de forma mais sólida e pioneira,
ao redor de Jonh Cage, aquilo que se chamou de ‘música em tempo real’. Trata-
se, o nome já bem diz, de uma música que não é preparada antecipadamente, que
não é mais elaborada no estúdio com uma certa reflexão, ao contrário, é executada
até mesmo improvisada no momento próprio em que é ouvida, mas auxiliada, ex-
clusivamente ou não, de fontes sonoras e de formas de modulação eletroacústica9.
(POUSSEUR, 1970, pp. 177-178).

Somente recentemente a concepção de música eletroacústica em tempo real transcende a

visão inicial de produzir uma dimensão eletroacústica de forma improvisada. Os sistemas mu-

sicais interativos desenvolvidos pelos principais centros de pesquisa musical do mundo, como

o IRCAM, a partir das necessidades dos compositores/programadores, ampliaram os horizontes

de possibilidades no que se refere à interação entre a parte escrita da obra e a parte gerada em

tempo real10.

Linguagens de programação para esse tipo de prática como o CsoundVST, o SuperCollider,

RTcmix, além dos softwares interativos como o Max-MSP e sua versão open-source PureData

tem inúmeras ferramentas para relacionar e estruturar eventos que serão tocados em tempo real a

partir de eventos pré-determinados na partitura do interprete. Pode-se fazer com que o sistema

interativo “escute” o que o intérprete toca e a partir de um determinado evento sonoro, este

“dispare” um evento pré-estruturado pelo compositor que gerará um som ao vivo. Tais conjuntos

de processos são conhecidos como triggers11 e todas as linguagens de programação ou sistemas

8Para esclarecimentos sobre os sons fixos, confira Chion (1991, p. 27).
9No original, “C’est aux Etats-Unis que s’est le plus résolument (et le plus tôt) développé, d’ailleurs plus ou

moins dans l’orbite de J. Cage, ce que l’on a appelé la ‘Life [live] electronic music’. Il s’agit, son nom le dit bien,
d’une musique qui n’est pas préparée à l’avance, qui n’est pas élaborée en studio avec une certaine lenteur, une
certaine réflexion, qui est au contraire ex´ecut´ee, voire improvisée au moment même où elle est écoutée, mais à
l’aide, exclusive ou non, de sources sonores et de moyens de modulation électro-acoustiques”.

10Confira Manning (2004), Paine (2002), Risset (1999), Rowe (1999), McNutt (2003).
11Para um esclarecimento sobre como tais procedimentos são programados e realizados, confira os manuais de
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de interação musical em tempo real os possui implementados de forma muito sólida. Essa forma

de compor obras eletroacústicas em tempo real, pode ser observada em várias obras como por

exemplo, Solo (1966) de Stockhausen, na qual a atuação dos músicos e dos equipamentos de

interação estão fortemente especificadas na partitura de realização 12.

Concordando com Rowe (1999), podemos dizer que os sistemas musicais computacionais

interativos são aqueles em que o comportamento do som se modifica em resposta à uma en-

trada musical, seja ela pré-determinada ou improvisada. Do mesmo modo, Guerra (2009) nos

chama atenção para o fato de que a fita magnética (que é um meio eletrônico pré-determinado e

imutável), foi substituı́da pelo computador, o qual abre amplas possibilidades de interação com

o meio acústico por meio de novas interfaces. Algumas universidades como a Universidade

Federal de Goiás (no laboratório da Escola de Música), a Universidade Estadual de Maringá

(no Laboratório de Pesquisa e Produção Sonora - Lappso), a Universidade Estadual Paulista

(no estúdio PANaroma), dentre outras, mantém pesquisas na tentativa de estudar e até mesmo

conceitualizar o estado da arte em performance interativa e de sistemas que apresentam compor-

tamentos inteligentes como o reconhecimento de padrões rı́tmicos e/ou melódicos produzidos

por um performer humano onde o computador é capaz de interagir, gerando acompanhamento

ou processamento sonoro em tempo real. A impressão dessa interação homem-máquina é a

de ter “um computador como partner obediente aos gestos do músico e não a de um perfor-

mer escravo de um metrônomo fixo por meio de uma reprodução mecânica”(GUERRA, 2009,

p. 350).

Se por um lado, a inserção do instrumento acústico na poética da música eletroacústica res-

gata a continuidade histórica da relação intérprete/compositor e o seu diálogo com as obras

do passado, por outro, traz dificuldades no entrosamento do instrumentista com o suporte

eletrônico. Como sabemos, o instrumentista está sujeito a variações temporais inevitáveis no

que diz respeito às impressões pessoais que cada intérprete agrega à obra tocada.

Em analogia, o estudo, as escolhas interpretativas e a performance de uma obra eletroacús-

tica mista, se assemelham em parte à música de câmara ou até mesmo a um concerto para

instrumento solista e orquestra, no que diz respeito às relações de sincronização das partes

envolvidas no grupo. No caso da obra eletroacústica mista, onde o duo é formado por um ins-

trumentista e uma máquina, tais questões elencadas acima vigoram sob inteira responsabilidade

do intérprete.

O termo “música de câmara” tem sido utilizado em diferentes acepções. Conforme verbete

uso das linguagens de programação computacionais descritas acima.
12Para uma descrição mais detalhada sobre a obra Solo de Stockhausen, confira Manning (2004, p. 159).
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chamber music do dicionário Grove, o termo fazia referência à música escrita para “pequeno

grupo instrumental, com um executante por parte, sendo tocada tanto de forma privada, em

ambientes domésticos com ou sem ouvinte, quanto pública, em pequenas salas de concerto

para um público de tamanho limitado”13. Tal música intimista era escrita e tocada pelo próprio

prazer de tocar em conjunto, fazendo alusão a uma prática alemã denominada hausmusik, que

consistia em tocar ou cantar para o entretenimento familiar sem público, muito comum nos

séculos XIX e inı́cio do XX.

Atualmente, notamos uma ampliação de tal termo, sendo comum encontrarmos em recitais

de música de câmara, pequenas formações como duo intrumental ou vocal ou formações orques-

trais de pequeno porte, tanto em salas pequenas como grandes. Já segundo Goodman (2002)

a “performance em conjunto” (ensemble performance), envolve interações musicais e sociais

entre os músicos de um grupo, sendo tal grupo um duo ou uma orquestra sinfônica. A autora

aponta quatro aspectos que considera essencial para a performance em grupo: a coordenação

do tempo, a comunicação visual, o papel individual dos integrantes do grupo, e fatores sociais.

Fazendo uma ponte com o nosso objeto de estudo, a coordenação do tempo entre o instru-

mentista e o suporte fixo pode ser comparado ao processo de hunting, no sentido que, segundo

Goodman (2002, p. 154), “um músico persegue o outro justamente como o caçador segue sua

presa, antecipando e reagindo aos seus movimentos”14. Assim o instrumentista deve seguir o

tempo dos sons eletroacústicos de forma com que o entrosamento se torne perfeito. Para que

isso ocorra, o músico precisa conhecer muito bem o material pré-gravado para que sua audição

guie a antecipação dos eventos sonoros produzidos pelo suporte.

Clayton, Sager e Will (2004) realizaram estudos empı́ricos sobre a importância do entro-

samento dos músicos que tocam juntos e constataram que a organização do tempo interno de

cada membro do grupo é fundamental para o entendimento da organização temporal do fazer

musical. A percepção das estruturas rı́tmicas que constituem uma frase musical por parte de um

dos integrantes do grupo, faz com que a sincronização temporal aconteça de forma natural, sem

que tais músicos necessitem de uma regência visual. É muito comum assistirmos a um recital de

câmara onde os instrumentistas sincronizam suas performances sem o recurso visual, em outros

casos eles se olham somente no inı́cio de cada obra. Tal interação se fortalece a cada ensaio,

onde são discutidas questões estilı́sticas da obra como o andamento correto, a melhor maneira

de condução fraseológica, e questões técnicas como equalização das dinâmicas, sincronização

13No texto original: (. . . ) small instrumental ensemble, with one player to a part, and intended for performance
either in private, in a domestic environment with or without listeners, or in public in a small concert hall before an
audience of limited size.

14No texto original: “one musician follows another just as the hunter tracks its prey by anticipating and reacting
to its movements”.
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temporal, entre diversas outras questões. Para Chueke e Chueke (2005, p. 408) “o entendi-

mento entre dois intérpretes é vital a ponto de neutralizar as eventuais diferenças entre as duas

concepções interpretativas”.

Dentro desse panorama encontramos alguns obstáculos no que tange à performance de obra

eletroacústica mista com sons pré-gravados. A interação do instrumentista acontece com um

meio eletrônico imutável: o suporte eletrônico. Assim, não é possı́vel que o instrumentista dis-

cuta com seu partner as escolhas interpretativas para a construção da performance. Esta talvez

seja a maior dificuldade encontrada neste tipo de repertório, pois os sons eletroacústicos não ad-

mitem variações temporais causadas por imprevistos técnicos ou improvisos criativos durante a

execução da obra. Concordando com McNutt (2003, p. 99), tal performance acontece como se o

seu companheiro de palco fosse o “pior parceiro humano imaginável: desatencioso, inflexı́vel,

não responsivo e totalmente surdo”. Em entrevista à Zélia Chueke (2005), o pianista Robert

MacDonald, concorda com a descrição acima feita por McNutt, comentando sua experiência ao

tocar uma peça dessa natureza.

Foi extremamente desconcertante; era como se meu parceiro fosse surdo. Foi
realmente frustrante; no momento em que a fita começou a ser tocada, percebi que
ela não ı́a de forma alguma conectar-se comigo. Todo som que ela produzia soava
abruptamente, afinal ela não tinha como esperar por mim. Eu jamais gostaria de
repetir a experiência. Gosto de tocar com pessoas. (MacDonald, apud Chueke
(2005, p. 139)).

Por outro lado Menezes (2002, p. 308), afirma que “a flexibilidade ou falta dela na música

eletroacústica mista se deve antes ao modo como o compositor estrutura sua obra”. Dessa

forma, fica evidente que em todas as etapas do estudo desse tipo de obra, ou seja, na leitura

(entendimento), na escuta (descrição) e na interpretação (performance), devemos considerar o

suporte, seguindo não somente as minutagens e eventuais tipos de sincronizações que se apre-

sentam na partitura, mas também se apropriando dos sons gerados pelo suporte eletrônico, ou

seja, antecipando-os. Assim podemos garantir uma coerência entre as dimensões instrumental e

eletroacústica. Comentários como o do pianista Robert MacDonald, só revelam o despreparo e

a falta de conhecimento que alguns músicos têm sobre questões estéticas, poéticas e estruturais

no âmbito da música contemporânea. Se a obra foi idealizada pelo compositor com momentos

em que a sincronização rı́tmica entre as notas do instrumentista e os sons pré-gravados é estrita,

significa que é de tal modo que a obra deve ser realizada. Assim, o instrumentista que não com-

preende tal fato estrutural não se encontra apto à realizar tal tipo de repertório, necessitando

claramente ampliar seus horizontes teóricos, práticos, estéticos e histórico-musicais. Essa dis-

cussão não se limita à música eletroacústica mista, estando tal especificidade rı́tmica presente
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em obras do repertório contemporâneo, como por exemplo na peça número VII da Musica Ri-

cercata(1951/53) para piano de Gyorgy Ligeti, onde devemos realizar com rigor a diferente

rı́tmica proposta pelo compositor: mão direita com a indicação de metrônomo 116 para cada

semı́nima e a mão esquerda em velocidade 88 para cada conjunto de sete colcheias. Já no caso

da obra Erdenklavier (1969) para piano de Luciano Berio, encontramos outra especificidade

métrica entre as mãos do pianista e o pedal, onde este deve ser acionado regularmente como se

tocasse a duração de uma semı́nima (prescionado) e uma pausa dela (solto) em conjunto com o

pulso das mãos.

No caso das obras analisadas no presente trabalho, o interprete age sobre o material sonoro

pré-gravado e suas ações interferem e modificam o conteúdo sonoro, gerando um novo resul-

tado. Pensando nisso o instrumentista parte do conteúdo sonoro pré-gravado para desenvolver o

estudo bem como sua performance em coerência com a parte fixa. Em outras palavras, a velo-

cidade, as dinâmicas, os momentos de sincronia e de certo modo as escolhas interpretativas são

feitas a partir dos sons já gravados. No entanto, existem obras desse tipo em que o compositor

prevê certas liberdades que possivelmente o instrumentista precisará. Tais trechos são feitos em

momentos onde a parte pré-gravada pára de tocar retornando mais adiante, ou simplesmente

quando os sons eletroacústicos e os sons do piano podem ser tocados independentemente. Po-

demos então dizer que:

(. . . ), o relacionamento entre o piano e o tape é comparável à performance
de um concerto solista, onde o tempo da orquestra é estável e o solista necessita
algumas vezes estar perfeitamente sincronizado com a orquestra e outras vezes está
livre para tocar um tempo rubato15. (DING, 2006, p. 256).

Devido a impossibilidade de interferência ou ação efetiva entre o suporte e o instrumentista

no momento do fazer musical, grande parte da sincronia entre o músico e o meio eletrônico se

faz através da partitura musical16.

Não só na técnica composicional descrita nesse texto, (como em toda a história da música),

a escritura musical desempenha um papel fundamental na aprendizagem musical e na perpe-

tuação de uma obra. Sendo assim, juntamente com as mudanças sonoras da música do século

XX, a partitura sofreu modificações para melhor representar a atualidade sonora. Segundo

Zampronha (2000), a grafia musical é decorrente da necessidade de registrarmos alguma prática

15No texto original: (. . . ) the relationship between piano and tape is comparable to performing a concerto, in
which the orquestra’s tempo is steady and the solo pianist sometimes needs to tightly lock with the orchestra and
sometimes is free to play tempo rubato.

16As possibilidades de interação entre o instrumentista e o meio eletroacústico são melhor realizadas quando há
a difusão adequada da obra, feita por um músico competente.
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já existente. Assim, muitos compositores contemporâneos introduziram em suas obras novas

formas de grafar os eventos sonoros requeridos, geralmente explicados por uma bula.

Em algumas obras eletroacústicas mistas encontramos a representação temporal em mi-

nutos e segundos ao longo da partitura, com a finalidade de sincronizar os eventos sonoros

pré-gravados com a parte instrumental, como veremos mais detalhadamente nos capı́tulos que

se seguem. Embora a partitura seja uma fonte de suma importância para o estudo de tal sincro-

nia, não podemos deixar de lado a percepção temporal conseguida a partir da escuta do suporte

onde foram gravados os sons eletroacústicos. Assim como em ensaios de grupos de câmara,

onde o instrumentista deve conhecer a parte tocada pelos seus companheiros de conjunto, o

intérprete tem que conhecer muito bem o conteúdo do suporte tanto quanto a sua própria parte,

pois ambos atuam juntos.

Sobre a relação de sincronia temporal entre o piano e o suporte eletrônico, Ding (2006) apre-

senta quatro categorizações de tal sincronização rı́tmica a partir da escritura musical, que utili-

zamos como ponto de partida para a abordagem de sincronia temporal estudada nesse trabalho.

São elas: rı́tmica independente com sincronização por seções; rı́tmica livre com sincronização

relativa; sincronização estrita com rı́tmica livre e sincronização estrita a partir de métrica fixa.

a) Rı́tmica independente com sincronização por seções.

O primeiro tipo de interação, pode ser encontrado em obras cuja partitura instrumental

possui uma escrita independente dos sons pré-gravados, como se pudéssemos tocá-la so-

zinha. Sua sincronização acontece somente em seções indicadas na partitura. Tais obras

podem apresentar uma escrita proporcional das durações das notas do instrumento com

indicações ou não de metrônomo. Desse modo, o instrumentista fica livre para realizar

variações temporais dentro de cada seção, sempre levando em consideração o inı́cio da

próxima parte17. A sincronia do inı́cio de tais seções é feita através da minutagem cro-

nométrica da obra, na qual o compositor indica na partitura os minutos e segundos em que

cada trecho deve começar. Nesse caso é necessário o uso de um cronômetro para indicar

os segundos exatos em que a nova seção se iniciará. Em tais obras de sincronização por

seções, é possı́vel que depois de muito estudo o instrumentista se habitue aos sons pré-

gravados e toque sem o uso do cronômetro, utilizando-os como referência para o inı́cio

das seções.

b) Rı́tmica livre com sincronização relativa.

17Encontramos sincronizações bem próximas a esta na obra Concerto para piano e sons eletroacústicos de
Edson Zampronha, como veremos no capı́tulo 3.
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Nesse caso, dispensa-se o uso do cronômetro, pois a partitura não apresenta minutagem.

A interação do instrumento com o suporte é feita através de sinais de sincronização, como

setas ou traços, indicando a sucessão dos eventos, equivalentemente às indicações presen-

tes em obras grafistas ou de notação proporcional. A partitura apresenta um pentagrama

com a representação gráfica dos eventos sonoros pré-gravados e um outro com as notas

que serão executadas pelo instrumentista. Geralmente, os eventos sonoros pré-gravados

possuem referências facilmente perceptı́veis pelo instrumentista, como sons anacústicos

ou seqüências de notas bem definidas, sendo facilmente seguidas na partitura18. A peça

Tombeau de Messian de Jonathan Harvey é um exemplo desse procedimento, no qual os

eventos sonoros eletroacústicos foram construı́dos a partir de notas gravadas de um piano

e sua partitura se assemelha a de uma obra para dois pianos.

(. . . ) é preciso que o pianista esteja familiarizado com o tape e encontre o
melhor andamento musical para que ele ou ela não fique esperando ou correndo
atrás das deixas do tape19. (DING, 2006, p. 258).

De acordo com a autora, esse tipo de sincronização depende muito do estudo da parte

eletroacústica para encontrar os pontos de sincronia. Uma vez que tais pontos estejam

bem alinhados, o ritmo e o pulso no restante da obra se torna livre para a interpretação

pessoal do instrumentista.

c) Sincronização estrita com rı́tmica livre.

Tal tipo de interação se comparada com a descrita anteriormente, caracteriza-se por apre-

sentar uma relação mais fixa na sincronia entre o instrumento e os sons pré-gravados.

O tempo e as figuras rı́tmicas apresentam certo grau de liberdade, porém os pontos de

sincronização não ocorrem mais no plano de seções ou partes e sim são fixados geral-

mente de evento a evento ou de segundo à segundo. Nesse caso o cronômetro é im-

prescindı́vel no estudo e performance de tal obra, voltando à atenção do instrumentista

para os minutos e segundos notados na partitura. Podemos dizer que tal sincronização

deve ser tão perfeita, que é possı́vel estudar as relações rı́tmicas prescindindo do suporte,

apoiando-se apenas no cronômetro20.

18Na obra analisada no segundo capı́tulo desta dissertação, o Concerto para Piano e Sons Eletroacústicos de
Edson Zampronha, encontramos em trechos especı́ficos estes sinais de sincronização. Em uma pauta o compo-
sitor registra por meio de grafismos os eventos sonoros pré-gravados e quando estes irão acontecer por meio da
minutagem. No entanto tais desenhos gráficos não se mostraram tão facilmente reconhecı́veis.

19No original: (. . . ) the pianist is required to be familiar with the tape and find the most musical pacing so that
he/she is not waiting for or racing to catch the tape cues.

20Encontramos este tipo de sincronia nas duas obras analisada nesse trabalho, como veremos nos próximos
capı́tulos.
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d) Sincronização estrita a partir de métrica fixa.

Podemos dizer que esse último tipo de sincronização é o mais próximo da música de

câmara ou de um concerto para instrumento solo e orquestra. A partitura do instrumen-

tista também apresenta uma pentagrama para os sons realizados pelo suporte eletrônico

com alguns sinais de sincronização, mas é a escrita com métrica precisa na parte do ins-

trumento que conduz o instrumentista. Tal escrita possui, em alguns casos, fórmulas

e barras de compassos com indicações metronômicas que devem ser seguidas rigorosa-

mente21. Segundo Ding (2006), nesse tipo de sincronia a música pode apresentar grandes

pausas, tanto no suporte como no instrumento, a fim de deixar o instrumentista livre para

acrescentar variações rı́tmicas como em uma cadência de um concerto. Encontramos

também momentos em que há indicações para interromper os sons pré-gravados até que

o instrumentista termine seu solo.

A categorização da sincronia rı́tmica entre o suporte eletrônico e o piano descrita acima,

traz pistas de como o instrumentista deve estudar esse tipo de obra. Indo além, nosso traba-

lho pretendeu analisar tais sincronizações sob olhar da música em conjunto, construindo uma

performance de câmara para a Música Eletroacústica Mista. Assim, levando em consideração

algumas estratégias de estudo da música de câmara, pretendemos aproximar o instrumentista

tradicional da Música Eletroacústica Mista.

1.2 No Cenário brasileiro

O Manifesto Música Viva, encabeçado por Hans-Joachim Koellreutter na década de 40, já

previa o ensino de novas poéticas composicionais quando descreve “que a técnica da música e

da construção musical depende da técnica da produção material”, assim tal manifesto,

(. . . ) propõe a substituição do ensino teórico-musical baseado em preconceitos
estéticos tidos como dogmas, por um ensino cientı́fico baseado em estudos e pes-
quisas das leis acústicas, e apoiará as iniciativas que favoreçam a utilização artı́stica
dos instrumentos radioelétricos, (MAUÉS, 2002, p. 59).

Reginaldo de Carvalho (1932), recem chegado da Europa, onde estudara com Pierre Scha-

effer, Luc Ferrari e François Bayle, montou no final da década de 50, o Estúdio de Experiências

21Como podemos ver em toda a obra Colorlees Greens Ideias Sleep Furiously analisada no capı́tulo 3.
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Musicais no Rio de Janeiro, onde elaborou algumas peças de música concreta. Segundo Pi-

nheiro (2009), o pioneirismo dele se deu através da estréia da primeira obra eletroacústica na-

cional, Si Bemol (1956); seguem-se a ela outras obras de Carvalho: Temática (1956), Troços

(1956/57), Estudo I (1958), Estudo II (1959), Estudo III: água (1963/64), Estudo IV: plástico

(1964), Fumaça: ressonâncias (1964), Piano Surpresa (1965) e Alegria de Natal (1963/64)

para coro misto e fita magnética.

Assim como na Europa, o movimento de música eletroacústica no Brasil se viu dividido

entre uma corrente mais concreta, com o compositor Reginaldo de Carvalho (1932), e outra

mais eletrônica com o compositor Jorge Antunes (1942). Segundo Neves (2008), Antunes “logo

partiu para a música eletrônica, em razão da possibilidade de construir seus próprios aparelhos”,

(p. 306). Assim, sob influência do primeiro concerto de música eletrônica no Brasil, realizado

no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 24 de setembro de 1961, com peças de Earle Brown,

Sylvano Bussoti, Pousser e a obra mista Kontakte para sons eletrônicos, piano e percussão

de Stockhausen, que Antunes iniciou sua produção composicional, datando sua primeira obra,

Pequena peça para mi bequadro e harmônicos, neste mesmo ano22.

Outro compositor que desde meados da década de 50 já havia se pronunciado a favor das

técnicas eletroacústicas foi Cláudio Santoro (1919 - 1989), conhecido por sua linguagem do-

decafônica dentro do grupo Música Viva, suas obras para piano e para orquestra sinfônica.

Sua série de obras intituladas Mutationen apresenta em sua maioria a formação da música ele-

troacústica mista. No entanto, seus companheiros do grupo Música Viva, Damiano Cozzella,

Rogério Duprat e Willy Corrêa de Oliveira, não estenderam seu envolvimento com a música

eletroacústica, após algumas tentativas iniciais.

Segundo Maués (1989) foi a partir dos anos sessenta que diversos compositores brasileiros

dirigiram-se para o exterior, interessados nas novas técnicas da música eletroacústica. Mar-

los Nobre, Gilberto Mendes, Aylton Escobar (1943), Marlene Fernandes (1947 - 2004), Jocy

de Oliveira, Rodolfo Caesar (1950), José Maria Neves (1943 - 2002) e José Augusto Mannis

(1958), são apenas alguns nomes dos que se aventuraram pela américa latina e europa na ânsia

de estudar nos melhores centros de música eletrônica. Com o regresso de alguns compositores,

a música eletroacústica começa a ser produzida em diferentes partes do Brasil, apresentando

em sua maioria, a utilização de materiais concretos e manipulações simples de gravadores, ora

combinados às vozes ora aos instrumentos.
22Outras composições que fez no estúdio improvisado na sala de sua casa: Valsa Sideral (1962), Música para

varreduras de frequência (1963), Fluxo luminoso para sons brancos (1964), Contrapunctus contra contrapunctus
(1965), Canção da paz para voz, piano e fita magnética (1965), Três estudos cromofônicos (1966).
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Nas décadas de sessenta e setenta podemos notar o surgimento de grupos por todo o Brasil,

os quais, em meio a precariedade de materiais tentam manter a poética eletroacústica. O Grupo

de Compositores da Bahia, ligado a Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal,

com Ernst Widmer (1927 - 1990), Fernando Cerqueira (1941), Jamary Oliveira (1944), Lindem-

bergue Cardoso (1939 - 1989), entre outros; Frederico Richter (1932) e Henrique de Curitiba

Morozowicz (1934 - 1008) no sul do paı́s e em São Paulo o compositor uruguaio Conrado Silva

(1940)23 dá inı́cio a montagem do Laboratório de Música Eletroacústica do Instituto de Artes do

Planalto na Universidade Estadual Paulista24, juntamente com Michel Philippot (1925 - 1996).

A crescente tecnologia na década de oitenta, baratiou os equipamentos utilizados na então

chamada música computacional, possibilitando a criação de estúdios de música eletroacústica

tanto amparados por instituições, quanto aqueles pessoas ou corporativos. Esse foi o caso do

Lamut na Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Estúdio da Glória também nesta cidade,

da iniciativa de Flô Menezes (1962) ao unificar os estúdios da Unesp e da Faculdade Santa

Marcelina em São Paulo e da criação do Centro de Música Eletrônica na Universidade Federal

do Rio Grande do Sul, entre muitos outros.

A respeito da concepção musical dos compositores citados e também de tantos outros que

em seus nichos ampliaram a produção e divulgação da Música Eletroacústica no Brasil, Neves

(2008) observa que:

(. . . ) a moderna música brasileira transformou-se nos últimos 15 anos, aban-
donando toda a preocupação restritiva de caracter nacional e assumindo posição
predominantemente experimental nos planos da sonoridade, da estrutura, da forma
e do conteúdo. Mais do que na música brasileira de nossos dias, aquela dos anos
1960 e 1970 parecia comprometida com o mundo contemporâneo com as conquis-
tas da inteligência humana, sem perder, por essa razão, as caracterı́sticas da nacio-
nalidade, presentes de modo inconsciente, e que corresponderiam à última fase de
evolução do nacionalismo, a da inconsciência nacional, segundo a classificação de
Mário de Andrade, (NEVES, 2008, 308).

23Dentre seus alunos destacamos o compositor Rodolfo Coelho de Souza.
24Onde Edson Zampronha viria a dar aulas de composição.
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2 Concerto para Piano e Sons
Eletroacústicos de Edson Zampronha

2.1 Apresentação

Edson Zampronha nasceu no Rio de Janeiro em 1963. Graduou-se em Composição e

Regência na Universidade Estadual Paulista (UNESP) e obteve o tı́tulo de Mestre em Composição

Musical na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com a dissertação “Princı́pios e

Processos da Composição Musical Estruturalista”; de volta a São Paulo defendeu sua tese de

doutorado na Pontifı́cia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Já lecionou em diver-

sas universidades no Brasil e na Europa, tendo recebido dois prêmios da Associação Paulista

de Crı́ticos de Arte (APCA). Em 2005 foi vencedor, juntamente com o Grupo SCIArts, do 6o

Prêmio Sérgio Motta, o mais destacado prêmio de Arte e Tecnologia do Brasil, pela instalação

Atrator Poético.

Além das obras para piano solo, encontramos também em seu catálogo peças para instru-

mentos solistas, como violão, flauta, violoncello, viola, clarinete e percussão; peças para duos,

trios e conjuntos instrumentais; obras acusmáticas e mistas; formações maiores como orques-

tra, orquestra de cordas e banda sinfônica; voz solista, coro e ópera; instalações sonoras; e

performances que envolvem dança com música eletroacústica. Suas obras já foram gravadas

em inúmeros CDs e podemos encontrar seus escritos teóricos nas mais importantes revistas

nacionais e internacionais.

Seu Concerto para Piano e Sons Eletroacústicos, (2003/04) foi composto durante sua es-

tada na Espanha, com o auxı́lio de uma bolsa de ajuda para a formação de profissionais ibero-

americanos do setor cultural - “Prácticas en el LIEM (Laboratorio de Informática y Electrónica

Musical)”, concedida pela Secretaria de Estado e Cultura Internacional de Madri. Primeira-

mente, Zampronha compôs os sons eletroacústicos e assim, estreou esta versão (puramente

eletroacústica) em 4 de maio de 2004, em Valladolid - Espanha, com a difusão eletroacústica

do próprio compositor, em um concerto de trompa e sons eletroacústicos, com obras de Edson
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Zampronha, Adolfo Núñez, Olivier Messiaen, Daniel Barreiro e Arthur Kampela; a parte do pi-

ano foi acrescentada depois. Atualmente esta obra é apresentada somente na versão com piano

e nessa formação foi estreada no dia 27 de março de 2007, no concerto de lançamento do CD

Sensibile de Zampronha (2005) no Espaço Promon, em São Paulo - SP.

Segundo os escritos do próprio compositor no encarte de seu CD, cuja interpretação das

obras ficou a cargo dos pianistas Attı́lio Mastrogiovanni e Achille Picche, o Concerto para

Piano e Sons Eletroacústicos se apresenta em três camadas.

Uma feita com sons de piano, outra com outros sons instrumentais e uma ter-
ceira com sons concretos gravados. Esse progressivo distanciamento dos sons do
piano permite sua fusão com o piano solista, e juntos constroem uma intensa poli-
fonia. A obra possui quatro movimentos interligados. Cada movimento transforma
o caráter e a sonoridade dos movimentos anteriores, o que gera uma profunda re-
significação tanto dos materiais sonoros quanto da forma musical, levando a escuta
a experimentar um eixo dramático de tensões. (ZAMPRONHA, 2005).

Na seção que se segue apresentamos de forma sucinta como Zampronha utiliza a re-signifi-

cação musical na construção do discurso musical. Em seguida descrevemos a obra sob a ótica de

tal abordagem em conjunto com um levantamento dos tipos de sincronização temporal presentes

no Concerto para Piano e Sons Eletroacústicos.

2.2 O processo de re-significação

Segundo Zampronha (2000, 2004, 2006), o discurso musical e a dramaticidade de uma obra

podem ser alcançados através da re-significação de seus elementos constituintes. Quando um

som é ouvido, esteja ele dentro de uma obra musical ou no ambiente (como um som de pássaro,

por exemplo), naturalmente tendemos a identificar e até mesmo classificar tal som de acordo

com nossos conhecimentos e experiências anteriores, na tentativa de construir um significado

para tal som dentro do contexto em que foi ouvido. Dessa forma interpretamos o que ouvimos

e ao ouvir novamente tal som, ou algum outro evento sonoro que nos remeta ao anterior, re-

interpretamos o primeiro som ouvido em relação ao segundo e vice-versa.

Tais associações cognitivas acontecem naturalmente e estão em constantes modificações,

ou seja, re-significações. Isso pode ocorrer tanto na relação entre os eventos sonoros de uma

obra, na relação de distorção que a obra estabelece com certas convenções de escuta, quanto

nas relações que uma obra estabelece com outras obras anteriores. Assim, o reconhecimento

auditivo e sua re-interpretação dependem do contexto de cada indivı́duo.
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Sua visão de significação e re-significação encontra-se apoiada na semiótica pierciana, jun-

tamente com estudos de significação realizados por Martinez (1991, 1996, 1999, 2004, 2006).

Para tal autor o processo de significação musical ocorre na relação que um signo acústico esta-

belece com seu interpretante na dependência do contexto e função em que o processo de escuta

ou fazer musical ocorre. Sendo a música um fenômeno principalmente acústico, o interprete

decodifica os sı́mbolos musicais em signos sonoros para que o ouvinte possa, por sua vez,

transformá-los em outros signos e assim interpretá-los enquanto uma qualidade de sentimento,

a consciência de um timbre, ou de um intervalo, ou de um cluster.

A interpretação de signos ou significação é um processo dinâmico que envolve três elemen-

tos, a saber: signo, objeto e interpretante. Ancorado por Peirce e sua teoria geral dos signos,

Martinez (2004), nos esclarece que podemos considerar uma obra completa, algum elemento

interno da obra, uma execução especı́fica, ou até mesmo um compositor, seu método composi-

cional, um instrumentista ou um instrumento como um signo musical. Sendo assim, todos os

elementos musicais que conseguimos isolar, de forma auditiva ou quando olhamos para uma

partitura, podem ser classificados como signos, os quais serão mais ou menos complexos de-

pendendo da capacidade de inteligibilidade do ouvinte ou do nı́vel de análise que será realizado.

Aprofundando o nı́vel de análise, o autor ainda ressalta que, como objeto musical participante

na significação musical, podemos consideramos o ruı́do, a nota ou outras obras musicais como

objetos “acústicos”; e os sentimentos ou emoções e os contextos históricos de uma obra como

objetos “não-acústicos”.

Se o processo de significação “ocorre pela relação triádica de um signo e o objeto que

ele representa para um interpretante que, no caso da música, é um outro signo desenvolvido na

mente do ouvinte, músico, compositor, analista ou crı́tico” (MARTINEZ, 2004, p. 62), podemos

dizer que uma obra musical, suas escalas ou blocos de notas se tornam objetos acústicos e o

contexto de um sistema musical representa signos musicais. Assim, é no fluxo contı́nuo de

reconhecimento, interpretação e re-interpretação de signos, os quais, representam tais objetos,

que a significação ocorre em cadeia de semiose contı́nua1.

A aplicação de estudos semióticos a uma disciplina especı́fica como a música, pressupõe a

necessidade da construção de uma teoria intermediária, ou seja, uma teoria semiótica da música,

que distinguindo os campos de investigação, seus nı́veis, os diversos pontos de vista analı́ticos

dos problemas especificamente musicais, constituı́sse um novo paradigma musicológico, com

capacidade prática efetiva de compreensão da significação musical em suas múltiplas facetas.

1Para o entendimento da relação que a semiótica estabelece com a música confira Martinez (1999). Para o
presente estudo, utilizamos apenas as colocações sobre representação descritas por tal autor, tendo em vista que a
Semiótica Pierciana foge ao escopo desse trabalho.
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Assim, “pode-se passar de maneira adequada do alto grau de generalidade da teoria geral dos

signos de Peirce para o estudo dos fenômenos musicais em sua especificidade” (MARTINEZ,

1999, p. 1).

A seguir aplicamos o conceito de re-significação na obra Concerto para Piano e Sons Ele-

troacústicos de Edson Zampronha, apresentando uma análise desta natureza a partir da escuta

dos eventos sonoros que utilizamos como guia para a sincronia. A relevância desta abordagem

analı́tica se faz na utilização de um conceito proposto pelo próprio compositor em sua própria

obra.

2.3 Relações de sincronia

Ao abrirmos a partitura do Concerto para Piano e Sons Eletroacústicos de Zampronha,

encontramos uma bula de comentários, a qual explica as simbologias registradas na partitura.

Para o momento da performance o compositor sugere que o piano seja amplificado e que o

instrumentista tenha cuidado na realização das dinâmicas marcadas na partitura, a fim de que o

volume do piano e dos sons eletroacústicos fiquem equalizados. Sobre a partitura, há menção de

que os acidentes equivalem somente as suas respectivas notas e que as indicações metronômicas

são aproximadas.

Como dissemos anteriormente a prática de música em conjunto para qualquer formação

pressupõe que seus executantes conheçam não apenas sua parte, mas a obra como um todo.

Desta forma, no caso do nosso estudo temos a seguinte situação:

a) as nuances interpretativas (fraseológicas, temporais e dinâmicas) realizadas pela parte

eletroacústica foram estabelecidas à medida que o compositor concebeu a obra no estúdio

e as gravou em suporte fı́sico, portanto são fixas;

b) a parte do pianista, incluindo todas as indicações fraseológicas, temporais e dinâmicas,

foram grafadas em uma partitura e serão realizadas ao vivo em conjunto com os sons

pré-gravados em suporte fı́sico.

Sendo assim, separamos a leitura musical da obra em dois momentos: um voltado para a

parte do piano, onde realizamos a leitura das notas com suas respectivas durações, dinâmicas,

formas de ataque e a marcação dos pontos de sincronização; e outro, no qual foi feita a escuta

do CD de realização2 em conjunto com a leitura da partitura para identificar as representações

gráficas que correspondem a alguns eventos sonoros pré-gravados.
2O CD de realização refere-se àquele que contem apenas a gravação dos sons eletroacústicos, o qual o instru-
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Em relação a sua escritura, o sistema musical destinado ao pianista não apresenta fórmulas

ou barras de compasso, o que nos indica que as durações das figuras musicais devem seguir

suas próprias relações temporais, salvo quando o compositor estabeleceu a duração das notas

através da marcação quantitativa em segundos. Em alguns trechos encontramos indicações de

metrônomo estabelecendo um pulso para determinados trechos. O estabelecimento de um pulso

auxilia na construção do discurso musical3.

Logo acima do sistema do piano, há uma indicação do tempo minutado, o que sugere que

a sincronização do piano com o suporte será feita em grande parte através de um cronômetro.

A princı́pio, tal minutagem parece construir uma relação mais segura para a sincronização dos

eventos sonoros produzidos pelo suporte e pelo pianista, no entanto podem ocorrer problemas de

atraso no momento em que o cronometro é ligado que acabam por destruir toda a performance.

Nesse caso é de suma importância que o aparelho eletrônico em que a parte eletroacústica será

tocada, seja acionada ao mesmo tempo que o cronômetro e também pela mesma pessoa, seja

ela o pianista já posicionado no palco ou o músico responsável pela espacialização dos sons

eletroacústicos4, pois um segundo de atraso resulta na não sincronização dos eventos sonoros

dos dois universos (eletroacústico e acústico) envolvidos.

Para a sincronização exata do cronômetro com os sons pré-gravados nesta obra, optamos

por utilizar um Laptop localizado no palco, onde o próprio pianista inicia o CD de realização

em um programa de computador que, além de enviar o áudio para os auto falantes, mostra a

minutagem da música como em um cronômetro em tamanho ampliado, como por exemplo o

“Winamp” ou em linguagens de programação como “PureData” ou ´´Supercollider”.

O Concerto para Piano e Sons Eletroacústicos de Zampronha se inicia com um evento

sonoro pré-gravado com a duração de 19.7 segundos (ver figura 2.1), o qual é constituı́do (in-

ternamente) por três objetos sonoros que possuem caracterı́sticas distintas entre si de acordo

com a classificação tipomorfológica de Schaeffer (1966), a qual utilizaremos de forma ampla,

apenas para identificar alguns eventos sonoros pré-gravados que foram grafados na partitura.

Retornando a tal evento sonoro (que por questões didáticas chamaremos de Primeiro Evento

Sonoro Estrutural), podemos desmembra-lo em três pequenos objetos sonoros como indicados

no detalhe da figura 2.15, assim temos: o som1 que é do tipo X, som complexo do tipo nodal,

mentista utiliza para ensaiar e realizar sua performance ao vivo (EMMERSON S.; SMALLEY, 2002; MANNING,
2004).

3Confira (DECARSIN, 2001).
4Note que estamos considerando uma situação ideal de performance, onde os aparatos eletrônicos estarão sendo

manipulados por um músico que conhece a obra e a interpretará de acordo com a partitura.
5A indicação dos três objetos sonoros nessa figura foi feita de forma aproximada com a intenção de ilustrar sua

constituição interna.
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(próximo do ruı́do branco) com duração do tipo impulsão e ataque sforzando (ataque com rápido

crescimento de dinâmica); o som2 se enquadra no tipo Zn, som com altura definida do grupo

tônico, com manutenção contı́nua formado por iteração e ataque rı́gido (ataque curto com forte

ressonância associada); o som3 é classificado como sendo do tipo En (énchantillons), ou seja,

constituı́do de um grupo tônico com persistência causal mas de manutenção imprevisı́vel e com

ataque do tipo nulo ou muito progressivo (quando o ataque já faz parte do comportamento total

do objeto).

Figura 2.1: Primeiro Evento Sonoro Estrutural

Como podemos ver na figura 2.1 o som1 e o som2 constituintes do Primeiro Evento Sonoro

Estrutural, não estão visivelmente separados, mas sim agrupados em um desenho ilustrativo que

se aproxima da forma de uma triângulo deitado seguido do som3, representado por uma linha

horizontal contı́nua.

Logo após o som1 o pianista inicia uma nota em trêmulo em dinâmica piano no extremo

grave seguida por quatro notas, sendo a última uma repetição da anterior, com o mesmo com-

portamento sonoro, crescendo até a dinâmica forte, (veja figura 2.2).

Figura 2.2: Inı́cio da obra

O primeiro ataque do piano (fá1 em dinâmica piano), encontra-se situado na partitura an-

tecedido por uma pausa de colcheia que deve ser interpretada em sincronização estrita com o
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som2 em 0’1.9”. Neste caso a sincronização do primeiro som que o piano produz com os sons

eletroacústicos não é estrita; considerando que há uma pausa antes do pianista iniciar sua per-

formance. Podemos dizer que, tal pausa exerce a função de levare para a nota Fá (ver detalhe

“sincronização com levare” na figura 2.3. O estudo em conjunto com os sons pré-gravados

garante que o pianista estará familiarizado com essa intenção de levare; tal situação se mostra

análoga à mesma situação na música de câmara tradicional, onde o músico que está tocando

antecipa a entrada de seu partner (com um olhar ou respiração, por exemplo) para que este

inicie sua parte no momento correto.

Figura 2.3: Sincronização com levare e sincronização não estrita

Assim, o efeito sonoro criado pelo trêmulo em dinâmica piano no extremo grave do ins-

trumento ao se misturar na ressonância dos sons eletroacústicos proporcionará o efeito sonoro

desejado. Conhecer muito bem a parte do suporte torna a sincronização temporal mais precisa,

principalmente se esta for baseada na memória auditiva dos sons gerados pelo meio eletrônico.

Não é preciso olhar para a partitura, apenas ouvi-la.

Da mesma maneira, na música de câmara quando um instrumentista realiza uma variação

de tempo como o rubato, por exemplo, é primordialmente a escuta, acompanhada ou não

de sinalizações corporais do grupo, que garante o resultado em conjunto. Dificilmente tais

variações serão exatamente iguais as ocorridas durante os ensaios, mas se os outros músicos

conhecem todas as partes e os ensaios foram feitos em conjunto, a sincronização é feita pela es-

cuta. Tal sincronização através da escuta pode ocorrer também durante a performance em grupo

em momentos onde os músicos não podem se olhar, como no caso de passagens tecnicamente

complexas. .

Ainda fazendo referência à figura 2.3, as quatro notas que se seguem (Mi[3 em 0’10.3”,

Fá]4 em 0’14.8”e Ré5 em 0’17.4”com sua repetição em 0’19.7”), apresentam-se com uma linha
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pontilhada grafada na partitura com a indicação dos minutos e segundos que tais notas devem ser

tocadas a fim de sincronizarem com os sons do suporte eletrônico. Tal sincronização temporal

pode ser feita pelo pianista com seus olhos voltados para o cronômetro, no entanto, levando em

consideração a distância que as mãos do pianista tem que percorrer no teclado para tocar essas

notas, fixar os olhos no cronômetro, o qual em geral está localizado ao lado do piano, dificulta

o movimento lateral do braço para alcançar as notas desejadas.

Assim, sugerimos que para tais notas a melhor saı́da é contar mentalmente os segundos de

duração de cada uma, atacando-as com os olhos voltados para o teclado, sempre considerando

sua forma de ataque, dinâmica e pedalização. Esse tipo de sincronização (contar mentalmente)

pode parecer um pouco impreciso já que as notas apresentam indicações minutadas, no entanto

a ressonância do evento sonoro realizado pelo suporte aliado ao ataque do pianista em trêmulo,

permite uma pequena variação temporal entre cada nota. À esse tipo de sincronia dá-se o nome

de Sincronia com minutagem não estrita, veja tal detalhe na figura 2.3.

Encontramos esse tipo de sincronia também em 2’30”segundos, onde a ressonância de três

eventos realizados ao piano com duas notas cada também em trêmulos (ré[-sol com anacruze em

2’30”, fá-sol em 2’32”e lá[-fá em 2’34”) permite-nos realizar tal trechos contando mentalmente

os segundos de duração de cada grupo de notas, como podemos ver na figura 2.4.

Figura 2.4: Sincroninação com minutagem não estrita - trêmulo

Ao longo da obra a sincronização com minutagem aparece também em relação à variação

dinâmica sem alteração das notas do piano em 1’55.6”, 1’57”e 2’00”(conforme figura 2.5).

Nesse caso, o uso da relação temporal estrita com o cronômetro é mais indicada por não haverem

alterações na posição das mãos do pianista, além de facilitar a mudança gradual da dinâmica. A

este tipo de sincronia damos o nome de Sincronização com minutagem estrita.
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Figura 2.5: Sincronização com minutagem estrita - dinâmica

A sincronização por meio de cronômetro está presente novamente em 4’40.8”, 4’45”, 4’52”,

4’58”e 5’02”, onde a minutagem marcada na partitura diz respeito à mudança na dinâmica de

um trinado sobre a nota si5 com cerca de vinte e dois segundos de duração, (veja figura 2.6).

Nesse caso, o compositor grafou na partitura um sı́mbolo para um objeto sonoro do tipo N,

formado por grupo tônico, com duração do tipo impulsão e ataque rı́gido, que será repetido

enquanto o instrumentista executa seu trinado. Assim, as indicações dos minutos e segundos

podem ser substituı́das pela leitura e escuta de tal evento sonoro para a execução em conjunto

das dinâmicas notadas para o piano.

Figura 2.6: Sincronização com minutagem estrita e grafia

Outro exemplo da sincronização com minutagem estrita e grafia, pode ser vista aos 7’00”(con-

fira figura 2.7), onde a representação dos sons eletroacústicos podem guiar a execução da nota

lá[5 que repetida outras duas vezes estabelece um diálogo com os mesmo eventos sonoros, e

conseqüentemente a mesma grafia, encontradas na figura 2.6.
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Figura 2.7: Sincronização com minutagem estrita e grafia - nota repetida

Pode-se pensar que nos casos descritos anteriormente é possı́vel estudar a parte instrumental

apenas com o cronômetro, juntando o suporte somente na hora da performance. No entanto,

sabemos que é necessário o conhecimento de todas as partes por todos os instrumentistas de

um grupo para que as escolhas interpretativas do fazer musical soem em conjunto. Assim, o

pianista somente poderá antecipar a escuta dos sons pré-gravados, ou seja, seguir auditivamente

as indicações grafadas, se este estudar tal trecho em conjunto com os sons eletroacústicos; em

outras palavras, realizar a leitura da partitura ao piano e a leitura das grafias dos eventos sonoros

eletroacústicos em conjunto com a escuta dos sons do suporte.

Retornando nossa análise ao Primeiro Evento Sonoro Estrutural (figura 2.1), notamos que

tal som aparece outras três vezes em apenas 46 segundos de música (0’19”, 0’43”, 0’46”, apro-

ximadamente), como podemos ver na figuras 2.8, 2.9 e 2.10. Situado entre frases tocadas ao

piano, podemos dizer que tal evento sonoro sugere uma estrutura formal da obra 6.

Figura 2.8: Segunda aparição do Primeiro Evento Sonoro Estrutural

6Tal descrição analı́tica que se segue, representa uma escolha pessoal de interpretação, podendo haver outras
re-significações possı́veis conforme (ZAMPRONHA, 2002, 2004, 2006), exposto em 2.2.
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Figura 2.9: Terceira aparição do Primeiro Evento Sonoro Estrutural

Figura 2.10: Quarta aparição do Primeiro Evento Sonoro Estrutural

A medida que ouvimos o Primeiro Evento Sonoro Estrutural repetidas vezes, antecedendo

frases ao piano, nossa escuta tende a unificá-los, criando uma re-significação desse trecho em

um seção estrutural, onde por quatro vezes tal evento sonoro estrutural marca o inı́cio de frases

ao piano. Isso pode ocasionar um certo conforto para o ouvinte atento que se familiarizou com

esse jogo de repetições. No entanto, a quarta aparição do Primeiro Evento Sonoro Estrutural em

0’46.3” (veja detalhe em verde na figura 2.10) é ambı́gua, pois ao mesmo tempo que marca o

final de uma frase que o pianista executa ao vivo, também acrescenta aos sons do suporte, sons

de piano que foram pré-gravadas, conferindo uma nova significação. Talvez um ouvinte não

atento aos movimentos realizados pelo pianista ao vivo, não perceba que a relação de repetição

descrita acima foi interrompida.
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É nas frases do piano que intercalam o Primeiro Evento Estrutural da análise acima, onde

encontramos o segundo tipo de sincronização temporal descrito em nosso estudo. A frase que

se localiza entre a primeira e a segunda repetição de tal evento sonoro, deve ser tocada em

dezesseis segundos e apresenta a nota dó]5 que se repete intercalada a um movimento de trillo

começando em 0’27.5” até 0’43.5”. Como podemos ver na figura 2.11, há uma indicação de

minutagem apenas na primeira nota dessa frase, possibilitando que o pianista executa suas notas

restante de maneira mais livre; não esquecendo, é claro, da pulsação indicada pelo metrônomo

e respeitando a duração da mesma. Dessa forma, optamos por realizar as colcheias desse trecho

como se fossem apogiaturas para o dó]5 que se repete. Outra confirmação de tal movimento

de apogiaturas, é a notação de um traço diagonal na escrita de suas hastes, o que indica que

tais notas devam ser tocadas o mais rápido possı́vel. O estudo técnico ao piano tem o propósito

de precisar a execução dessas notas na velocidade demarcada dentro de aproximadamente 16

segundos, tempo determinado para a realização dessa frase.

Figura 2.11: Sincronia com minutagem inicial e metrônomo

Tal relação de sincronia temporal entre o piano e os sons pré-gravados é semelhante àquela

descrita por Ding (2006) como Rı́tmica Independente com sincronização por seções, mostrado

no item “a” da seção 2.1 do capı́tulo 2. Encontramos tal sincronia com diferentes indicações

de metrônomo nos seguintes trechos em: 0’43.5”; 0’56”; 1’11.2”; 4’05.4”; 4’24.3”; 6’10.8”;

7”12.9”; 8’07.7”; 9’43.8”; 12’12”; 14’15.3”; 14’29.6”; 14’38.8”; 14’56”; 15’13”; 15’30”;

15’50”; 16’01.8”; 16’22.9”; 16’40.1”; 16’49.2”; 16’59.8”; 17’26.7”; 17’35.8”; 17’45.3”; 18’13”;
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18’28”; 18’40”e 18’45”7. Como explicado na bula, essa indicação de metrônomo é aproximada

por se apresentar entre parênteses. Podemos dizer que tal indicação de pulso serve de guia para

a realização das frases que se encontram entre tais marcações, uma vez que a minutagem de

sincronia não é estrita de evento a evento.

Após a quarta aparição do Primeiro Evento Sonoro Estrutural em 0’46.3”, a frase do piano

que esperamos ouvir de acordo com nossa espectativa formal, aparece ambı́gua. Depois de

dez segundos de suspense sobre o que ou quando o pianista ao vivo tocará novamente, este

inicia uma nova frase com o mesmo envelope sonoro8 da primeira frase tocada pelo pianista

na obra (notas em diferentes regiões do piano com ataque em tremulo e dinâmica crescendo9),

modificado apenas em sua relação de sincronia temporal, (figura 2.12). Nesse caso, as notas

dó]2, dó3 e si3, devem ser tocadas visando a relação de durações que carregam entre si.

Figura 2.12: Sincronia com minutagem inicial e metrônomo

O processo de re-interpretação dos eventos sonoros acontece de forma natural e de acordo

com o nosso contexto, como dissemos anteriormente. Em uma escuta atenta, o processo de

semiose presente na tentativa de entender o que estamos ouvindo, busca em todas as nossas ex-

periências musicais anteriores e até mesmo na experiência acústica do momento presente, (se-

jam elas auditivas, motoras, intelectuais ou emocionais), signos conhecidos para que possamos

criar uma significação consistente do que estamos ouvindo. Dessa forma, assim que o Primeiro

Evento Sonoro Estrutural não mais introduz as frases do piano, passamos a re-significá-lo em

conjunto com as mesmas como um motivo musical que poderá ou não voltar a aparecer durante

a obra, ou voltar com significações diferentes.

Outro tipo de sincronia que o instrumentista pode realizar com certa liberdade, aparece
7Confira a partitura da obra no anexo A.
8Comportamento dinâmico do som no tempo.
9Para uma comparação, confira a figura 2.2
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em 8’07.7”, onde há uma sincronização estrita inicial, entremeada por desenhos grafados na

partitura que representam alguns eventos sonoros produzidos pelo suporte eletrônico. Assim

para a sua realização é preciso se ater às marcações grafadas na parte dos sons pré-gravados, em

conjunto com a manutenção do pulso estabalecido pelo metrônomo, como mostra as figuras 2.13

e 2.14. Mesmo não havendo barras de compassos, a performance deste trecho se encontra muito

próxima da música de câmara tradicional, uma vez que os integrantes de um grupo musical

executam sua parte tendo em vista todas as outras partes envolvidas na performance. Assim, o

pianista estuda as relações temporais existentes entre as figuras de notas em sua parte ao mesmo

tempo que, lendo a grafia utilizada pelo compositor para os sons eletroacústicos, antecipa sua

escuta a fim de sincronizar sua execução com os eventos sonoros pré-gravados.

Figura 2.13: Sincronia com minutagem inicial, metrônomo e grafia

Figura 2.14: Sincronia com metrônomo e grafia

Para o estudo da sincronia com metrônomo e grafia, seja ela com ou sem minutagem ini-

cial, é preciso que o pianista conheça muito bem os sons eletroacústicos e seus correspondentes

gráficos. Como somente alguns eventos sonoros do suporte foram grafados na partitura, pode

ocorrer alguns equı́vocos na associação da grafia com o seu som, dessa forma, recomendamos

que antes de ensaiar em conjunto com o suporte eletrônico, o instrumentista realize um estudo

detalhado da parte eletroacústica com o CD de realização e a partitura para se familiarizar com a
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grafia dos eventos sonoros pré-gravados. Para uma performance interessante, podemos estabe-

lecer um diálogo entre o piano e os eventos sonoros que o intercalam, tanto no que diz respeito

às intensidades realizadas pelo piano e pelos sons pré-gravados, quanto na temporalidade de

cada evento sonoro realizado por ambos.

Dentro da sincronização onde a minutagem marcada diz respeito ao começo e/ou final

das frases que o pianista faz, encontramos trechos em que não há a indicação aproximada

do metrônomo como aparece na figura anterior. Esta é a sincronia que aparece com maiores

durações no Concerto para Piano e Sons Eletroacústicos de Zampronha10. Neste caso, te-

mos que calcular o pulso das notas tocadas ao piano em função do espaço de tempo entre as

marcações de inı́cio e/ou final das frases, como podemos ver na figura 2.15. Sabiamente o

compositor prolongou o último som que o piano toca antes do término do trecho exemplificado

abaixo, facilitando a passagem de uma frase à outra no minuto correto.

Figura 2.15: Sincronia com minutagem inicial sem metrônomo

Na figura acima o pianista realiza um grupo de oito notas que devem ser tocadas o mais

rápido possı́vel, (em 2’21.3”), para depois realizar um trêmulo, o qual se estenderá até o

próximo motivo de quatro notas em 2’24.7”, também tocadas o mais rápido possı́vel e segui-

das de um novo trêmulo de duas notas. O tempo de cada trêmulo será relativo aos segundos

restantes até a marcação da próxima minutagem.

Ao longo da peça encontraremos também a prolongação de notas a partir da contagem

em segundos feita pelo instrumentista, tal contagem aparece com ou sem uma marcação de

minutagem inicial. Quando aparece a indicação inicial, como na figura 2.16, a sincronia dos

eventos sonoros é do mesmo tipo da descrita anteriormente, sua diferença se faz no estudo de

10Confira a partitura na ı́ntegra no anexo A, tais trechos a seguir: de 1’11.2” a 1’33.5”; de 8’07.7” a 9’13.2”; de
9’43.8” a 10’01.8”; de 10’01.8” a 10’17,5”; de 10’48.4” a 11’06.2”; de 11’37.8” a 11’54.3”; de 12’12” a 12’27”;
de 15’13” a 15’29.4”; de 16’06.7” a 16’22.9”; de 16’22.9” a 16’40.1”; de 16’59.8” a 17’26.7” e de 18’45” a
19’09.7”.
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cada trecho, ou seja, enquanto no primeiro caso (figura 2.15), o tempo do trêmulo final não está

determinado, podendo variar a cada nova performance da peça, no caso abaixo, a nota a ser

prolongada terá sempre a duração dos segundos marcados na partitura. Tal tipo de contagem

em segundos é muito comum na escrita da música contemporânea.

Figura 2.16: Sincronia com minutagem inicial e contagem de segundos

O evento sonoro produzido pelo suporte eletrônico um pouco antes dos 3’05”, exempli-

ficado na figura acima (2.16), merece nossa atenção. Tal evento sonoro tem caracterı́sticas

acústicas semelhantes às do Primeiro Evento Sonoro Estrutural no inı́cio da obra até mesmo

em sua representação gráfica e acontece na sequência deste, (confira a figura 2.17). Podemos

dizer, que este novo evento sonoro nomeado de Segundo Evento Sonoro Estrutural11, apresenta

em sua estrutura interna um som do tipo N com manutenção do tipo impulsão e ataque rı́gido.

Tal objeto sonoro (som1’) é semelhante ao som1 descrito no inı́cio dessa análise (2.1), apresen-

tando um diferença apenas no tipo de manutenção do som. Como podemos ver na figura 2.17,

o som3 que se inicia em 2’38’, se mantém até o término do Segundo Evento Sonoro Estrutural

em conjunto com outros objetos sonoros pré-gravados (2.17).

Figura 2.17: Segundo Evento Sonoro Estrutural

Com a audição do trecho acima, o ouvinte atento reconhecerá uma grande semelhança com

os segundos iniciais da obra. Isso será possı́vel porque o segundo evento sonoro estrutural

aparece de maneira idêntica ao Primeiro Evento Sonoro Estrutural analisado, ou seja, tocado
11Embora por ordem do discurso da obra e do presente texto ele não seja o segundo evento sonoro a aparecer

na peça, classificamos-lo assim por um recurso didático. Para uma análise das relações estruturais, motı́vicas e
formais dessa obra, confira Schulz (2009)
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por quatro vezes intercalado por frases realizadas pelo pianista ao vivo. As frases do piano

são realizadas apenas com a mão direita, na região aguda com dinâmica forte e este novo tema

se compõe por uma nota trinada seguida por uma seqüência de notas tocadas o mais rápido

possı́vel, repetida até que o Segundo Evento Sonoro Estrutural se inicie novamente.

Continuando a construção do discurso musical como nossa análise sugere, o ouvinte atento

re-interpreta tudo o que foi ouvido até o momento e conclui que provavelmente a obra será

dividida por seções que se iniciam com um evento sonoro de caracterı́sticas acústicas parecidas

com as dos dois primeiros eventos sonoros aqui analisados, os quais serão repetidos quatro

vezes seguidos de um trecho transitório constituı́do por eventos sonoros novos e/ou eventos que

já foram ouvidos. É importante ressaltar que tais processos cognitivos de interpretação e re-

interpretação dos elementos sonoros acontecem de forma dinâmica em tempo real, ou seja, no

momento em que a obra é ouvida.

Após as quatro aparições deste Segundo Evento Sonoro Estrutural, já que o re-significamos

com a mesma função do primeiro evento analisado, nossa expectativa se forma ao redor da

audição de um trecho sem o Segundo Evento Sonoro Estrutural para que mais adiante, surgisse

outro evento sonoro estrutural caracterı́stico que abriria uma terceira seção e assim por diante

até o fim da obra.

Pouco antes de 4’05”, ouvimos o Segundo Evento Sonoro Estrutural sobreposto a ele

mesmo (veja detalhe na figura 2.18), em conjunto com o som 3. No piano um novo motivo

melódico com as notas ré[, dó, fá] e si, se repetem por todo o registro do teclado. Até o pre-

sente momento nossa percepção se familiariza com a entrada deste evento sonoro, confirmando

a forma descrita acima. O tipo de sincronia encontrado nesse trecho é semelhante ao da figura

2.12: sincronização com minutagem inicial e metrônomo. Em conformidade com nossas pre-

visões, o motivo variado do Segundo Evento Sonoro Estrutural, retorna quatro vezes seguido

pela frase do piano descrita acima.
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Figura 2.18: Segundo Evento Sonoro Estrutural - sobreposto

Após as repetições do Segundo Evento Sonoro Estrutural sobreposto, um motivo melódico

pré-gravado no suporte constrói com um cenário plácido e misterioso (veja figura2.19. Pela

primeira vez, uma relação de alturas formando dois intervalos (uma terça maior descendente

e uma terça menor ascendente) são ouvidos no suporte eletrônico. Esse motivo melódico ele-

troacústico, é ouvido quatro vezes sem a interrupção do piano; até o presente momento não

sabemos se ele constituirá uma nova seção.

Figura 2.19: Motivo melódico eletroacústico

O piano que é introduzido após a quinta repetição do motivo melódico eletroacústico, exe-

cuta a mesma linha melódica do suporte eletrônico, com dinâmicas que variam do pp ao mp,

estabelecendo um diálogo com os eventos sonoros eletroacústicos como um eco. A sincronia

aqui é feita como se os sons produzidos pelo suporte entregasse a linha melódica para o pianista

continuar; igualmente à situação de câmara em que um músico segue a pulsação e a respiração

de seu partner para iniciar sua execução. No nosso caso, tendo um parceiro de palco imutável,

é o instrumentista que segue a pulsação dos sons pré-gravados para realizar sua parte, veja

figura2.20.
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Figura 2.20: Contracanto - piano e os sons pré-gravados

Retornando aos eventos até então analisados, podemos dizer que, a partir desse ponto, eles

não aparecem novamente em repetições seguidas por frases instrumentais como exposto an-

teriormente. O que nos leva a mais uma e, no caso dessa descrição, última re-interpretação

dessa obra12. Depois da escuta de toda a obra, podemos dizer, que o ouvinte atento passa a

re-significá-las como parte de uma grande seção inicial da obra que vai desde sua primeira

aparição até 4’40.8”.

Nesse capı́tulo, olhamos para o Concerto para Piano e Sons Eletroacústicos de Zampro-

nha, apontando os diferentes tipos de sincronia temporal entre o instrumentista e os eventos

eletroacústicos pré-gravados, afim de auxiliar a preparação de sua performance. Ao longo do

caminho, confirmamos a importância de como um estudo em conjunto com o suporte fixo pode

garantir uma melhor integração do universo acústico com o universo eletroacústico.

12Neste capı́tulo apresentamos a re-interpretação do evento sonoro inicial da obra em questão e apenas dele,
pois tal som faz referências aos tipos de sincronização temporal entre o piano e os sons eletroacústicos, os quais
são o tema central desta dissertação.
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3 Colorless Green Ideas Sleep Furiously de
Rodolfo Coelho de Souza

3.1 Apresentação

Nascido em São Paulo em 1952, Rodolfo Coelho de Souza, foi aluno de Olivier Toni,

Cláudio Santoro e Conrado Silva. Doutorou-se em composição musical com especialização em

eletroacústica na University of Texas at Austin, sob a orientação de Russell Pinkston e fez pós-

doutoramento pela Universidade de São Paulo. Como compositor, sua produção é diversificada

e inclui obras para orquestra sinfônica, conjuntos de câmara, solistas e música eletroacústica.

Recebeu diversos prêmios, dentre os quais destacamos o Prêmio Lei Sarney de compositor

revelação de 1988 pela obra Galáxias para piano e orquestra e o de finalista do Seamus Award

de 1998, pela obra O que Acontece Embaixo da Cama Enquanto Janis Está Dormindo?.

Dentre as inúmeras atividades que desempenhou descacam-se a co-direção do Festival

Música Nova de Santos e São Paulo (desde 1984); a curadoria de Música para a 20a Bienal

Internacional de São Paulo (1989); a direção do Simpósio de Música Contemporânea do Fes-

tival de Inverno de Campos do Jordão (1988, 1989 e 1993) e a coordenação do Laboratório

de Computação Musical da Universidade Federal do Paraná, onde foi também professor de

composição (2000 a 2005). Já apresentou suas obras em turnês de concertos e conferências em

dez universidades do Canadá e dos Estados Unidos, onde representou o Brasil como composi-

tor convidado para o Sound Celebration II, promovido pela Louisville Orchestra. Atualmente,

é professor da Universidade de São Paulo, onde ministra aulas na graduação e pós-graduação e

também vice-presidente das Américas do International Computer Music Association, ICMA.

Segundo Coelho de Souza, no encarte do CD “Música eletroacústica brasileira vol.III”, o

tı́tulo da obra Colorless Green Ideas Sleep Furiously foi extraı́do do livro Aspects of the Te-

ory of Syntax de Noam Chomsky1. De forma ampla, podemos dizer que tal teoria ilustra a

possibilidade de se agrupar palavras respeitando sua sintaxe mas sem necessariamente produzir

1Confira Chomsky (1965).
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um sentido semântico. Na impossibilidade de encontrar um sentido direto, acabamos forjando

significações metafóricas, tentando encontrar uma significação para todas as frases. Assim, se

retornarmos ao tı́tulo da obra, encontramos o primeiro indı́cio de que a obra foi construı́da a

partir da idéia de Chomsky: “idéias verdes sem cor” ou “dormir furiosamente”. Nesse sentido,

podemos ver em toda a obra a justaposição e condensação de sons de diversas fontes e esti-

los, gerando questionamentos sobre sua sintaxe, sua semântica e consequentemente sobre seu

significado musical.

Tendo em vista que a obra faz alusão a teoria de Chomsky (1965), cujo assunto foge ao

escopo desse trabalho, a peça Colorless Green Ideas Sleep Furiously pode ser dividida em

grandes seções de acordo com a intencionalidade que escolhemos ressaltar durante a preparação

da nossa performance. Tais seções serão apresentadas na próxima seção desse trabalho em

conjunto com as relações de sincronia encontradas na obra. Levamos em conta que além da

importância da descrição tipomorfológica de cada evento sonoro, produzido pelo piano ou pelos

sons eletroacústicos, está a identificação dos trechos que criam a ilusão de uma possı́vel sintaxe

musical.

Sua partitura apresenta dois sistemas integrados como na música de câmara tradicional com

compassos e fórmulas métricas bem definidas. Tanto a parte do piano como a parte do sons pré-

gravados, apresentam uma escrita tradicional e sua sincronia é feita em sua maioria através

da marcação do pulso e contagem de compasso, como ilustraremos na próxima seção desse

trabalho. A escrita dos sons eletrônicos também foi realizada com uma notação tradicional em

um sistema de quatro pautas, sendo dois pentagramas que representam uma escrita com alturas

definidas e duas linhas de percussão.

Na próxima seção, analisaremos todos os tipos de sincronia entre o piano e os sons pré-

gravados encontrados na obra Colorless green ideas sleep furiously de Rodolfo Coelho de Souza

estabelecendo suas semelhanças com a música de câmara com o intuito de facilitar o estudo da

referida obra.

3.2 Relações de sincronia

Como já foi dito, a obra Colorless Green Ideas Sleep Furiously de Rodolfo Coelho de

Souza apresenta em sua partitura, um sistema para o instrumentista e outro com os sons que

foram pré-gravados pelo compositor, (confira a partitura no anexo B). No sistema destinado à

representação dos eventos eletroacústicos, aparecem dois pentagramas e duas linhas de notação

como aquelas usadas para os instrumentos de percussão. A parte do piano foi distribuı́da em
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três pautas e apresenta uma escrita com notação tradicional. Outro ponto que podemos ressaltar

é a presença de fórmulas de compasso por toda a obra, criando uma aparente sensação de

familiaridade no que se refere à sincronização em duos de câmara mais tradicionais.

Assim como no capı́tulo anterior, dividimos nosso estudo inicialmente em duas partes: uma

partindo da audição do CD de realização com o apoio da partitura para identificar os eventos

sonoros realizados pelo suporte que foram grafados; e outra que se refere ao estudo de leitura da

parte instrumental, identificando os momentos de sincronia. Afim de estabelecer uma relação

do pianista com o material sonoro como um todo, tal estudo em separado deve sempre levar

em conta a parte não envolvida; de forma análoga ao estudo de obras de câmara, onde mesmo

estudando sozinho a sua parte, o instrumentista paralelamente lê e segue (seja mentalmente ou

cantarolando) a parte que será tocada pelo seu companheiro no momento da performance.

O primeiro tipo de sincronização da peça analisada nesse capı́tulo, acontece logo no pri-

meiro compasso (confira figura 3.1), onde o piano introduz o discurso sonoro com cinco notas

acentuadas e em dinâmica forte (si, si[, ré, lá[ e sol). Podemos dizer que tal motivo funciona

como um levare para o inı́cio dos sons pré-gravados, auxiliando também a sincronização deste

com o acorde da mão esquerda do pianista no segundo compasso, (confira a indicação feita pelo

compositor na figura 3.1).

Figura 3.1: Inicio
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Uma vez que a forma musical dessa obra não se baseia em modelos pré-estabelecidos, é

importante identificarmos os elementos significativos que poderão servir como unificadores da

obra. Não que no repertório mais tradicional isso seja negligenciado, mas como na maioria

desse tipo de obra a forma é, na maioria das vezes, conhecida (como por exemplo a forma

sonata), isso gera desde o inı́cio do estudo uma sensação de segurança, no que diz respeito aos

pontos de inı́cio e término de cada seção e a relação sintática que as frases estabelecem entre si.

Logo nesse inı́cio verificamos a apresentação de dois motivos que reapareceram mais adi-

ante na obra. O motivo de cinco notas descrito anteriormente aparece transposto no compasso

70 destituı́do de sua função de levare e o movimento rı́tmico dos acordes no compasso 4 no

piano (confira figura 3.2 reaparece com sons sintetizados no compasso 30 e 58, e mais uma vez

ao piano no compasso 37, (confira a partitura da obra no anexo B). Outra frase interessante que

pertence a essa primeira seção, acontece no compasso 6 a 9, onde o piano executa sozinho três

compassos, confira figura 3.4. Essa seção vai até o compasso 16.

Podemos dizer que o exemplo anterior nos remete ao tipo de Sincronização Estrita a partir

de Métrica Fixa descrita por Ding (2006), como consta no ı́tem d da seção 1.1. Esse tipo de

sincronização é realizado de acordo com a pulsação métrica da obra e como veremos ao longo

dessa analise, será a sincronização temporal mais recorrente nessa obra.

Após um compasso de pausa para o piano e com a parte dos sons pré-gravados ditando a

pulsação a ser seguida durante toda a peça, encontramos a próxima sincronia rı́tmica através

da contagem das pausas marcadas na partitura, veja figura 3.2. Uma vez que essa obra não

utiliza minutagem e portanto não utilizamos o cronômetro em sua performance, guiamos à

Sincronização Estrita a partir de Métrica Fixa através da audição de determinados trechos mu-

sicais, como notas, ou acordes ou até mesmo pausas que servirão como entradas para o ins-

trumentista. Tais dicas ou entradas, podem ser comparadas ao movimento corporal que os

músicos estabelecem entre si na prática musical. É comum vermos sinalizações de entradas

com a cabeça ou a ponta de um arco de violino ou mesmo um simples olhar entre os músicos

de um grupo, no nosso caso como não é possı́vel tal movimento, o pianista pode utilizar essas

indicações a fim de criar o mesmo tipo de interação, no entanto isso deve ser feito como se os

eventos eletroacústicos dessem a entrada. Por isso que o estudo dos sons pré-gravados no CD

de realização com a partitura em punho se faz indispensável, até que a escuta do instrumentista

consiga preparar e antecipar as tais entradas como se respirasse junto com os sons do suporte

eletrônico. É o pianista que dá vida aos sons pré-gravados.

As notas guias, que o compositor destaca por toda a partitura na inscrição Cue (ver detalhe

na figura 3.2), devem ser estudadas com cuidado, pois é através delas que a sincronia realizada
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ganha exatidão. No detalhe da seta acrescentada por mim para efeito didático, a audição da nota

sol[ com sua apogiatura fá, se transforma em um levare para que o pianista execute sua parte no

tempo e pulso corretos. Encontramos também tal sincronia nos compassos: 10 - 11 e 14 - 15 no

segundo sistema da página 2; em toda a página 3; 30 - 31, topo da página 4; 41 - 42, inı́cio do

segundo sistema da página 5; 47 - 48, final do primeiro e inı́cio do segundo sistema da página

5; 58 - 59 no primeiro sistema da página 7; 64 - 65, último compasso da página 7 e primeiro da

página 8; 68 - 69, final do primeiro e inı́cio do segundo sistema na página 8; 75 - 76 e 78 - 79,

página 9; e no compasso 88 na página 10. Confira a partitura completa no anexo B.

Figura 3.2: Compassos 3 e 4 - Sincronia Estrita com nota como dica

No próximo compasso ao da figura anterior, (veja figura 3.3), três acordes realizados pelo

suporte enquanto o piano está em pausa, servem como entrada para a próxima frase do piano

que se inicia no compasso 6.
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Figura 3.3: Compasso 5 - detalhe dos acordes

Tendo em vista o pulso realizado até este momento, em especial no compasso 4 (figura 3.2),

o movimento ternário em conjunto com os acordes destacados na figura 3.3, mesmo sendo estes

apresentados em rı́tmo tercinado, preparam o instrumentista para a frase seguinte que se inicia

no compasso 6. Como veremos na figura 3.4, o pianista realiza sozinho tercinas e semicolcheias

em crescendo do piano ao fortissimo até o último tempo do compasso 8. Tal relação de sincronia

se repetirá no compasso 79 a 81 no segundo sistema da página 9.

Figura 3.4: Compassos 6 a 8 - solo do piano

Igualmente aos exemplos anteriores, para a realização de tal trecho exige que o instrumen-

tista conheça muito bem os eventos sonoros eletroacústicos e que os ensaios sejam feitos sempre

com a presença deste. A rı́tmica da referida frase ao piano, foi escrita de forma que notamos

uma aceleração temporal que nos prepara para o acorde do compasso 9 (ver figura 3.5). Uma

vez que tal aceleração já está escrita, não é necessário que o pianista reforce tal movimento,
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aumentando a velocidade conforme a frase é tocada. Podemos conjecturar que o compositor

escreveu dessa forma para que a sincronização do piano com os sons pré-gravados se realizas-

sem de forma estrita, sem que sua intenção de movimento ficasse prejudicada. A sincronização

estrita no inı́cio do compasso 9, das notas mi[ (no extremo grave do piano) e si (mão direita)

com o acorde mi[, si, dó, ré e lá[, gerado através de uma sı́ntese FM, se mostrou a mais com-

plexa, durante o estudo das obras analisadas nesse trabalho. Sendo esta uma sincronização

estrita, sem o auxı́lio de minutagem, nem de algum gesto externo à performance que garantisse

a entrada exata do meio acústico com o eletroacústico, nem possuidora de um evento sonoro

eletroacústico como dica, sua exatidão deve ser conseguida através do estudo rigoroso desses

compassos até que toda a frase do piano encaixe no tempo silencioso do suporte.

Em uma situação de câmara tradicional, seu companheiro de palco estaria atento ao mo-

mento de término da frase para depois atacar o próximo compasso; ou ainda, os instrumentis-

tas poderiam, através de um gesto, realizar uma sincronização visual. Aqui o relacionamento

de sincronia não se estabelece na relação do músico com o suporte, mas sim com a métrica

reforçada por pequenos acentos em pontos estratégicos da parte do piano.

Figura 3.5: Compassos 8 e 9 - Sincronia estrita com pulso

Continuando a comparação do tipo de sincronia observado na figura 3.4 com obras para ins-

trumentos solistas e orquestra, notamos uma repetição da nota sol no último tempo do compasso

8. Tal repetição que, nesse caso, representa uma liquidação da idéia motı́vica inicial, podendo

exercer o mesmo significado em obras de estética tradicional, nos remete aos longos trinados

que antecedem a volta do tutti orquestral. Como já foi exposto, diferentemente da sincronização

em obras eletroacústicas mista, na situação do concerto para solista e orquestra o regente espera

o solista terminar sua cadência e estabelecendo um contato visual com este retoma a obra.
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Mais adiante, encontramos em toda a página 3 um trecho em que há uma alternância entre

o piano e os sons pré-gravados. Tal diálogo, se inicia no compasso 16 em que uma sı́ntese

sonora cria uma frase melódica com as notas si[, sol, fá, lá[, lá\ e dó, notadas na parte dos

sons eletroacústicos, aparecendo novamente no final desse trecho no compasso 24, terminando

o dialogo com o piano; confira o inı́cio desse diálogo na figura 3.6 ou a página toda no anexo

B. Todo esse trecho pode ser considerado como uma outra seção, tendo em vista justamente, a

complementariedade que os sons eletroacústicos estabelecem com o piano e a frase melódica

que delimita o inı́cio e o final da seção.

Figura 3.6: Diálogo entre os sons pré-gravados e o piano - compassos 16 a 20

Podemos ver no detalhe da figura 3.6 as setas que representam a alternância do discurso

musical entre o suporte eletrônico e o piano, e é esta alternância que detêm a atenção do ouvinte

neste trecho completo (compasso 16 ao 24) que tem a curta duração de 19 segundos. Outros

momentos de sincronização existentes no compasso 19 (ver detalhe as linhas verdes na figura

3.6), acontecem de maneira natural quando seguimos a rı́tmica correta durante a execução desse

compasso.

O próximo exemplo, chamamos de Sincronia por Compasso (confira as figuras 3.7, com-

passos 42 e 43, e 3.8, compassos 44 e 45), isto acontece quando a partitura não exige uma

sincronização estrita das notas tocadas pelo instrumentista com objetos sonoros eletroacústicos.

Nesse caso, a atenção está voltada para o inı́cio e término de cada compasso e para o movimento

dos tempos forte e fraco; igualmente na música de câmara de estética tradicional, nos trechos

musicais em que os músicos conduzem suas frases respeitando o pulso e o compasso.

Como ilustrado abaixo (figuras 3.7 e 3.8), as frases do piano possuem a exata extensão

de cada compasso, e por isso geram um movimento novo a cada inı́cio desse. Tais frases são

formadas por quiálteras de dez e doze notas nos compassos 42 e 44; e nos compassos 43 e 45,

por quiálteras de 10 e 9 notas. Dessa forma temos de um lado as frases do piano construı́das a
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partir de grupos de notas rápidas com pequenas acentuações apenas em seus inı́cios, e de outro

os sons pré-gravados, cujo envelope sonoro2 é estável com ressonâncias de dinâmicas amenas

e a ausência de ataques abruptos. Podemos constatar que os eventos sonoros produzidos pelo

suporte se misturam aos do instrumento, impedindo que um objeto sonoro se sobressaia à outro.

Tais figuras fazem alusão a outra seção que se inicia no compasso 26 com a entrada de sons pré-

gravados de um contrabaixo que contem o mesmo motivo de acordes do compasso 4 da seção

inicial, nos compassos 30, 34 e 37, findando no compasso 58.

Figura 3.7: Sincronia por Compasso - compassos 42 e 43

Figura 3.8: Sincronia por Compasso - conpassos 44 e 45

A próxima relação de sincronização se aproxima da Sincronização por Compasso descrita

anteriormente. Na figura 3.9, o pianista realiza uma frase de três compassos, (65 a 67), em

conjunto com um evento sonoro continuo construı́do e processados à partir da gravação de

2Comportamento dinâmico do som no tempo
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sons de vidro. Nesse caso não há sincronização estrita das notas tocadas ao piano com os sons

eletroacústicos e nem tampouco alguma sincronização a cada compasso, entretanto a presença

das barras de compasso garante que o tempo de todo esse trecho bem como o pulso sejam

mantidos. Assim, recomendamos o estudo da parte instrumental com o auxı́lio do metrônomo

para garantir a automatização do pulso, o qual deve ser exato para a próxima entrada dos eventos

pré-gravados. Uma vez que tal frase ultrapassa as barreiras dos compassos (diferentemente do

exemplo anterior representado pela figura 3.8), esta permite pequenas variações temporais para

enriquecer sua interpretação3. Este tipo de sincronização pode ser nomeada de Sincronização

parcialmente livre e aparece também nos compassos 48 a 55, veja página 6 da partitura completa

no anexo B.

Figura 3.9: Sincronia parcialmente livre - compassos 65 a 67

Desse ponto em diante, podemos dizer que a obra não apresenta outros tipos diferentes de

sincronização entre o universo acústico e o eletroacústico. Isso porque os sons pré-gravados

passam a ser cada vez mais contı́nuos e rarefeitos até sua total extinção no primeiro tempo do

antepenúltimo compasso da obra como podemos ver na figura 3.10.

3Frases que se encontram deslocadas dos domı́nios do compasso não são exclusividades da música ele-
troacústica, nem tão pouco, da música contemporânea.
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Figura 3.10: Solo do piano - Final

Como a sincronia geral da obra é feita através do pulso fica evidente sua semelhança com

a música de câmara tanto no estudo das partes em separado tendo sempre em vista a obra

como um todo, quanto no relacionamento do instrumentista com seu partner no momento da

performance. Para tanto o estudo em conjunto se faz imprescindı́vel, pois é o instrumentista

que a partir dos sons pré-gravados construirá sua interpretação diminuindo a distância entre os

sons acústicos e os eletroacústicos. Em relação à identificação e leitura da grafia dos eventos

eletroacústicos, o estudo do CD de realização deve primeiramente ser feito em separado, para

depois iniciarmos os ensaios em conjunto em que o instrumentista pode utilizar a notação dos

sons pré-gravados tanto para conferir se a sua pulsação está correta quanto para criar um diálogo

entre os eventos vindos das caixas de som com os eventos sonoros que executará.
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4 Considerações Finais

Durante o percurso investigativo sobre a interação entre o humano e o suporte eletrônico

nesse trabalho, foi possı́vel tecer uma série de reflexões. Apesar de julgarmos que, tanto a

análise das estruturas internas que compõe uma obra musical, quanto o contexto histórico-

estético de seus criadores são de suma importância para o entendimento do discurso musical, foi

a questão da sincronização temporal entre o universo acústico e o eletroacústico, nos momentos

que antecedem a construção da performance musical, que delineou os caminhos investigativos

desse estudo.

Tendo em vista que a Música Eletroacústica Mista, surgida em meados da década de 50,

apresenta um distanciamento dos instrumentistas e conseqüentemente do grande público, tal

pesquisa mostrou-se necessária para ampliar os estudos referentes à performance da música

eletroacústica, incentivando e apontando caminhos musicais para o estudo desse tipo de obra,

bem como contribuindo para que a proliferação de tal repertório não se restrinja aos festivais

e/ou concertos especı́ficos de música contemporâneas.

Através da revisão da literatura, notamos que tal falta de interesse por parte dos instrumen-

tistas pode estar relacionada à dificuldades de leitura e execução das obras contemporâneas,

resultante da ausência dessa estética durante seu perı́odo de formação. Assim, nosso trabalho

buscou amenizar tais dificuldades, apresentando aspectos facilitadores para a leitura, a escuta e

a interpretação de obras eletroacústicas mistas, a partir das relações de sincronia temporal que

o músico estabelece com o suporte eletrônico.

A escolha das obras visou encontrar dois exemplos significativos do cenário eletroacústico

nacional atual que pudessem nos proporcionar um amplo leque de possibilidades de interação do

homem com a máquina. Para tanto, escolhemos o Concerto para piano e sons eletroacústicos

do compositor Edson Zampronha e a obra para piano e eletrônica Colorless green Ideas sleep

furiously de Rodolfo Coelho de Souza.

No primeiro capı́tulo discorremos sucintamente sobre os tipos de interação que o meio

eletroacústico pode estabelecer com o instrumento acústico. Tal estudo trouxe à luz a im-
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portância da discussão que circunda o meio eletroacústico com som fixo, contribuindo para

a dissolução da falsa impressão que alguns músicos ainda têm em julgar a performance dessa

estética mecanizada e subjulgada ao meio eletrônico. Sobre tal premissa, pudemos constatar

que a interpretação da música eletroacústica mista com sons pré-gravados, em muito se apro-

xima da interação existente na música de câmara tradicional e eventualmente o solista frente

uma orquestra.

Primando-se pela descrição dos eventos sonoros que estiveram diretamente relacionados

com os momentos de sincronização temporal, fez-se oportuna a investigação isolada de alguns

objetos sonoros pré-gravados no suporte eletrônico, tanto quanto a ilustração estrutural da es-

crita pianı́stica em tais momentos.

Durante o estudo investigatório visamos ilustrar e classificar tanto as indicações de sincroni-

zação temporal notadas na partitura das duas obras analisadas, quanto àquelas que foram incuı́das

para facilitar seu estudo.

Em relação à partitura, a obra de Zampronha apresenta uma série de desenhos situados

em uma linha acima do pentagrama reservado para a notação instrumental, muito semelhante

à grafia usada em obras contemporâneas que utilizam efeitos sonoros não convencionais em

suas composições; já a obra Colorless green Ideas sleep furiously, apresenta uma escrita mais

próxima da escritura tradicional tanto no pentagrama do piano quanto no sistema musical reser-

vado para os sons pré-gravados. No entanto, a identificação dos eventos sonoros pré-gravados

com suas respectivas notações, fossem elas desenhos aleatórios (no caso do Zampronha) ou

figuras de notas conhecidas (na obra do Rodolfo), não foi conseguida à primeira vista. Para a

identificação exata da grafia com os sons eletroacústicos correspondentes, foi necessário um es-

tudo auditivo minuncioso do Cd de realização que contem os sons pré-gravados com a partitura.

A respeito da organização temporal da escritura, a diferença encontrada nos levou a cami-

nhos diversos na classificação dos tipos de sincronia encontrados. De um lado, a presença da

notação proporcional guiada por marcações em minutos exige que o instrumentista utilize um

cronômetro para tocar em conjunto com os sons pré-gravados; de outro, as fórmulas e barras

de compasso, bem como o uso tradicional das figuras de notas, criam uma sincronização que

segue o pulso ditado pelo metrônomo. Em ambos os casos, as formas de notação abrem espaços

para pequenas variações temporais vindas de improvisos interpretativos (como a duração de um

rubato ou de uma fermata), durante a performance de maneira análoga obras de câmara. Ten-

demos a acreditar que a performance da música de câmara tradicional conta com a vantagem

de podermos olhar ou sinalizar movimentos que servem para a sincronização dos interpretes

no palco, se comparada à música eletroacústica mista. No entanto a interação com o meio
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eletrônico se aproximou de situações performáticas onde os integrantes de um grupo musical

realizam passagens complexas não podendo contar com a sincronia visual, ou até mesmo em

situações onde o solista deve seguir o tempo e a velocidade imposta pelo regente de uma or-

questra.

Como podemos ver no quadro a seguir, os tipos de sincronização temporal entre o piano

e os sons pré-gravados encontrados no Concerto para Piano e Sons Eletroacústicos de Edson

Zampronha e na obra Colorless Green Ideas Sleep Furiously de Rodolfo Coelho de Souza,

não se restringiram à classificação de Ding (2006), sendo necessária a criação de uma nova

nomenclatura.

Quadro comparativo dos tipo de sincronização temporal
Ding (2006) Concerto para Piano... Colorless Green Ideas...

Rı́tmica independente com
sincronização por seções em
conjunto com Rı́tmica livre com
sincronização relativa

â Sincronização com minuta-
gem inicial, metrônomo e grafia
(p. 43)
â Sincronização com minuta-
gem inicial sem metrônomo (p.
44)
â Sincronização com minuta-
gem inicial e contagem de se-
gundos (p. 45)

Sincronização estrita com
rı́tmica livre

â Sincronização com levare e
minutagem não estrita (p. 36 e
p. 48)
â Sincronização com minuta-
gem estrita (p. 37, p. 38 e p.
39)
â Sincronização com minuta-
gem inicial e metrônomo (p. 41
e p. 42)

Sincronização Estrita a partir de
métrica fixa

â Sincronia estrita com nota de
entrada (p. 54)
â Sincronia estrita com pulso
(p. 56 e p. 57)
â Sincronia por compasso (p.
58)
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Ao compararmos os tipos de sincronização temporal encontrados em nossas análises, pode-

mos ressaltar a importância do entendimento da grafia dos sons eletroacústicos, mesmo quando

estes não se apresentam em sua totalidade. Dessa forma, o instrumentista que conhece muito

bem tais grafias pode realizar sua performance seguindo a leitura da grade do mesmo modo que

acontece em outros grupos instrumentais. Sendo assim, acreditamos que a descrição em sepa-

rado dos tipos de sincronização temporal entre o instrumentista e os sons pré-gravados pode

auxiliar o estudo de obras eletroacústicas mista independentemente da quantidade de músicos

ou da instrumentação envolvida nesse tipo de performance.
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POUSSEUR, H. Fragments théoriques I sur la musique expérimentale. Bruxelles: Éditions de
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ANEXO A - Partitura do Concerto para Piano

e Sons Eletroacústicos de Edson Zampronha
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ANEXO B - Partitura da obra Colorless Green

Ideas Sleep Furiously de Rodolfo Coelho de

Souza






















